Welkom in Gouda op de 32-ste
Open Monumentendag met als
thema ‘In Europa’
Met veel genoegen bieden wij u dit programmaboekje voor
Open Monumentendag in Gouda aan. U vindt hierin een korte
beschrijving van de vandaag opengestelde monumenten en
overige panden. Wij hebben dit keer geen gerichte wandelingen uitgezet. Met hulp van het kaartje in de achterflap kunt
u, geheel naar eigen smaak, uw bezoek indelen. Desgewenst
kunnen onze vrijwilligers in het centraal informatiepunt u
daarbij gericht adviseren. Het centraal informatiepunt bevindt zich in het Stadhuis op de Markt en is van 10 tot 17 uur
geopend. Uiteraard kunt u dan ook dit laat gotische gebouw
uit 1450 met de historische raadszaal bezichtigen. Een mooie
start van uw bezoek aan Gouda. Niet voor niets is Gouda uitgeroepen tot ‘Beste binnenstad 2015-2017’. Wij zijn er zeker
van dat u, na uw bezoek, het eens zult zijn met de conclusies
van de jury destijds: ‘Gouda is een zeer verrassende en bruisende stad met historische roots om trots op te zijn!’
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De monumenten zijn op Open Monumentendag
van 10.00 uur tot 17.00 uur voor onze
bezoekers geopend.
nb Enkele monumenten hanteren afwijkende
openingstijden.

zijn met aanwezige voorwerpen en deze vooral
niet aan te raken als dat niet uitdrukkelijk is
toegestaan. Dit om beschadigingen te voorkomen. Denkt u vooral ook aan uw persoonlijke
veiligheid en volg de eventuele aanwijzingen
ter plaatse op. Let daarbij extra goed op kinderen.

Activiteiten

Voorbehoud

In een aantal monumenten vinden op Open
Monumentendag activiteiten plaats. Bij het ter
perse gaan van dit boekje waren nog niet alle
details hierover bekend. Graag verwijzen wij u
dan ook naar het apart verkrijgbare activiteitenblad. Hierin vindt u een overzicht van deze
activiteiten, de locaties en de tijdstippen. U
kunt daarvoor ook onze website
www.monumentenstad.nl raadplegen.

De in dit programmaboekje verstrekte informatie is mede afkomstig van derden. Wijzigingen
blijven te allen tijde mogelijk en worden helaas
niet altijd tijdig aan ons doorgegeven. Wij adviseren u dan ook om voor u belangrijke informatie kort tevoren nog even ter plaatse te verifiëren. Onze meest actuele informatie vindt u
op onze website www.monumentenstad.nl

Openingstijden

Veiligheid
De opengestelde panden zijn meestal niet geschikt voor de ontvangst van een groot aantal
bezoekers. Wij vragen u dan ook voorzichtig te

Meer weten over monumenten?
Op de website staat informatie over
de monumenten en het
programma tijdens
Open Monumentendag.
 monumentenstad.nl
 omd_gouda
 OMDGouda

Colofon
Dit programmaboekje is een een uitgave van Stichting Open Monumentendag Gouda
Postadres: Kamgras 6 2804 NR Gouda
info@monumentenstad.nl
www.monumentenstad.nl
Tekst: Bregje de Wit, Louisa Balk, Daan Couwenbergh, Marijke de Jong, Martie van Loon,
Kees de Ruijter en Theodoor Schipper
Beeld: archief omd Gouda, samh, Kees Brinkers, e.a.
Ontwerp: Peterpaul Kloosterman 2pk.nl
De redactie doet haar uiterste best om te achterhalen of, en zo ja voor welk
materiaal er sprake is van eventuele rechten van derden. Mocht u menen
dat u rechten kunt doen gelden op afbeeldingen in deze uitgave, dan
verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via info@monumentenstad.nl
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Stadhuis Markt 1

1

Van 1448 tot 1459 is er gebouwd om dit stadhuis
in laat-gotische stijl tot stand te brengen. De vrijstaande locatie midden op de markt had een praktische reden: bij een eventuele stadsbrand zou het
vuur minder snel overslaan van de andere bebouwing aan de markt naar het stadhuis. Tegelijk onderstreepte de plaats van het gebouw, samen met
zijn indrukwekkend uiterlijk, het groeiende zelfbewustzijn van de burgerij aan het eind van de middeleeuwen.
Net als bij de Sint-Janskerk werden ook bij de
bouw van het stadhuis bouwmaterialen van elders gebruikt. De kalksteensoorten Gobertange
en Ledesteen werden betrokken uit Vlaanderen,
hardsteen uit Namen, zandsteen uit Bentheim.
Hout kwam uit streken in het noorden en oosten
van Europa.
Het gebouw is door de eeuwen heen veelvuldig
aangepast, gerepareerd, verbouwd en gerestaureerd. Ook het interieur, deels uit de zeventiende
en achttiende eeuw, weerspiegelt de historie.
Veel bekende kunstenaars hebben bijgedragen
aan de luister van het stadhuis. In de Burgerhal,
de kelder, is de stads-vleeshal gevestigd geweest,
en vanaf 1853 de Boterhal. Tegen de achtergevel
is een schavot gebouwd, aan de oostgevel bevindt zich de kaak, waarop wetsovertreders tentoongesteld werden. Net zoals deze voorbeelden,
getuigen in en aan het stadhuis alle onderdelen,
decoraties, gebruiksvoorwerpen, van een lange,
bewogen geschiedenis in het middelpunt van de
Goudse samenleving.

De oude tekst boven de
deur: Audite et alteram
partem (Hoor ook de
andere partij) is ook nu
nog actueel
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Van Vreumingen
Wijdstraat 20
In de eerste helft van de negentiende eeuw ontstonden in Nederland kleine tabaksverwerkende
bedrijven. In 1836 opende Teunis van Vreumingen
in dit pand, genaamd de ‘Eenhoorn’, zijn tabakswinkel met op de bovenverdieping een tabakskerverij en sigarenmakerij, voorzien van een tabaks-eest. Dit was een ruimte met een droogvloer,
van onderen verwarmd met een vuur. Vanwege
brandgevaar moest Van Vreumingen speciaal toestemming hiervoor hebben, o.a. van de vuurschouwers.
Na 1850 kwamen sigaren in zwang en groeide de
tabaksnijverheid. Ook Teunis van Vreumingen
breidde zijn bedrijf uit; opslag en productie van
tabak en sigaren verhuisden naar panden elders
in de binnenstad. In de winkel werd een met de
tijd wisselend assortiment verkocht van pijp- ,
pruim- en snuiftabak, sigaren, sigaretten, pijpen,
koffie, thee, suiker, stijfsel. De sigaren werden
ook geëxporteerd, bij voorbeeld naar Groot-Brittannië, België, landen in Oost-Europa, Nederlands Indië.
Na de Eerste Wereldoorlog werd de sigarenmakerij van Van Vreumingen gemechaniseerd met electrische machines, tegen spotprijzen aangeschaft
in het door inflatie getroffen Duitsland. In de loop
van de tijd paste de familie Van Vreumingen het
bedrijfsbeleid steeds aan, aan de veranderende
eisen van de tijd. De sigarenwinkel is nu uniek in
Gouda en in Nederland, om zijn lange bestaan in handen van nog steeds dezelfde
familie en in hetzelfde pand, waar de
geschiedenis is af te lezen van ex- en
interieur, en is vastgelegd in talrijke
bewaard gebleven documenten.
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Sint-Janskerk
Achter de Kerk 1
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Met 123 meter heeft deze laatgotische kruisbasiliek het langste schip van Nederland. In hoofdzaak
stamt het gebouw uit de vijftiende en zestiende
eeuw, maar de historie van de kerk gaat verder terug. De kenmerken van de gotische architectuur spitsbogen, spitse ribgewelven, slanke zuilen,
hooggerekte ramen - benadrukten een verticaal,
omhoogstrevend karakter. Daarmee weerspiegelde en ondersteunde de bouwwijze in die tijd de
geloofsbeleving.
Eenzelfde symbolische lading hebben de 72 wereldberoemde gebrandschilderde glazen, niet alleen door hun hoogte en het licht dat zij zo prachtig doorlaten, maar natuurlijk ook door hun religieuze voorstellingen. Zij zijn voor een groot deel
gemaakt door de gebroeders Crabeth in de tweede helft van de zestiende eeuw. Veel originele
ontwerpen, de cartons, zijn bewaard gebleven en
vormen een unieke historische kunstschat.

Zoals meestal bij zulke grote en prestigieuze bouwwerken, kwamen voor de bouw (en
herhaalde herbouw) van de Sint-Janskerk
ambachtslieden, bouwmeesters en materialen niet alleen uit de nabije en wijde omgeving, maar ook uit talloze streken in de
rest van Europa. De steensoorten Gobertange en Ledesteen kwamen uit Vlaanderen, hardsteen uit de buurt van Namen,
zandsteen uit Bentheim. Hout kwam uit diverse landen in het noorden en oosten van
Europa. Ook werd marmer verwerkt uit Carrara, in de Van Beverninghkapel.
Vanaf 1939 zijn de glazen en de cartons
voor het oorlogsgeweld in veiligheid gebracht. Eerst werden zij opgeslagen in kluizen van twee Goudse banken en in boerderijen in de buurt van Gouda. Later ging alles
naar de kunstbunker bij Castricum. Toen de
bunker in 1942 door de Duitsers ontruimd
werd, werden de kunstwerken overgebracht
naar bunkers in Zandvoort en in de Sint-Pietersberg. In de loop van 1947 waren alle
glazen weer teruggeplaatst in de Sint-Janskerk.
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Cartons van de Goudse Glazen,
een Gouds geheim
Het is en blijft het grootste geheim van Gouda:
de cartons van de Goudse Glazen. Dit zijn de
originele werktekeningen uit de zestiende eeuw
van de gebrandschilderde ramen van de Sint
Janskerk. De tekeningen zijn gemaakt op ware
grootte. Achter elkaar gelegd, hebben de tekeningen een lengte van 1,8 kilometer. De cartons
van de Sint-Janskerk zijn uniek voor Europa,
doordat de collectie nog bestaat, en op de plek
waar ze gemaakt zijn bewaakt worden. Dat de
cartons überhaupt nog bestaan is bijzonder.
De cartons zijn altijd vooral als werktekening
gezien, het duurde eeuwen voordat de kunsthistorische waarde werd gezien. Daardoor is er
in de afgelopen vierhonderd jaar lang niet altijd
zorgvuldig mee omgegaan.
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Maar al in de tijd dat ze ontworpen werden,
was de Europese invloed duidelijk merkbaar.
In de glazen zelf herkennen we enkele hooggeplaatste Europese figuren, waaronder niemand
minder dan de beruchte koning Filips II en zijn
tweede echtgenote Mary Tudor, die we zien
knielen op glas nummer 7, het koningsglas. De
Spaanse koning, die in 1557 het glas schonk,
heerste toen nog over de Nederlanden en liet
zich in het glas vereenzelvigen met koning
Salomo en wilde laten zien dat hij het
katholieke geloof verdedigde.
Recht tegenover het koningsglas zien we in
glas 23 nog een belangrijk Europees figuur:
hertogin Margaretha van Parma. Zij was de

halfzus van Filips II en was landvoogdes over
de Nederlanden in de jaren ’60 van de zestiende eeuw. Net als haar broer schonk zij een glas
aan de kerk. Rechts onderaan staat zij afgebeeld, vergezeld van haar patroonheilige.
Maar niet alleen afgebeelde personen op de
glazen hebben een Europese context. De ontwerper van het Koningsglas, Dirck Crabeth, baseerde de portretten van het koningspaar op
het werk van andere Europese kunstenaars.
Voor het portret van Filips liet hij zich inspireren door de Italiaanse beeldhouwer Leone Leoni, die een portret van de koning had gemaakt
voor de ‘Filipsdaalders’. Het portret van Mary
Tudor is waarschijnlijk gebaseerd op het werk
van de Nederlandse schilder Anthonis Mor, die
in dienst van het huis Habsburg werkte.
Niet alleen afgebeelde personen, het hele ontwerp van de glazen zijn sterk beïnvloed door
Europese ontwikkelingen. In het ontwerp van
de brandschilderingen zien we duidelijk in-

vloed van het humanisme en de renaissance
terug. Architectuur op de glazen doet denken
aan gebouwen uit de klassieke oudheid.
Lang waren de cartons een goed verborgen geheim. Alleen bij hoge uitzondering werden ze
uitgeleend en voor iets anders gebruikt dan de
reparatie van de glazen. Slechts bij hoge uitzondering werd er eens een deel van een carton buiten de kerk tentoongesteld. In de kerk
zelf gebeurde dat vaker, in de achttiende eeuw
werden de cartons nog wel eens voor hoogwaardigheidsbekleders tevoorschijn gehaald
en op de kerkvloer uitgerold, zodat ze bekeken
konden worden. Pas in de jaren ’90 van de vorige eeuw ging een glas naar het buitenland.
Twee stroken van het koningsglas, met de
beeltenis van Filips en Mary gingen naar het
Prado in Madrid, het de stad waar de koning
ooit regeerde en resideerde. Pas in 2002 kwam
er een grote tentoonstelling in Gouda zelf.
Inmiddels is er in de Gasthuiskapel een permanente tentoonstellingsruimte ingericht.
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Goldapoortje,
Catharinatuin,
Het Goldapoortje geeft toegang tot de Catharinatuin. Dit poortje ontleent haar naam aan de Goudse archeologische vereniging Golda die in de kelder rechts in de tuin haar verenigingsgebouw
heeft.
De vrijwilligers van Golda doen al sinds 1969
archeologisch onderzoek naar de geschiedenis
van de stad. Daarbij horen ook archiefonderzoek
en het beschrijven, registreren, restaureren en
beheren van de vondsten, resulterend in publicaties over de nieuwe inzichten die uit al dat werk
voortkomen.
Golda heeft een rijk opgravingsverleden. Er waren
projecten aan het Bolwerk en de Raam. Ook werd
veel tijd en energie besteed aan Oosthaven 18/19
en Koningshof. Recente projecten zijn het Clarissen klooster en de Potterspoort. De projecten
worden in samenwerking met een beroepsarcheoloog uitgevoerd. De aandachtsvelden zijn aardewerk, botten, glas, kleipijpen en schoeisel. In het
Goldapoortje worden kleine tentoonstellingen gehouden van opgravingsresultaten.
De Catharinatuin hoort bij het stedelijk museum,
gevestigd in het Catharina Gasthuis. In de tuin is
een permanente expositie van moderne beelden,
en een zeer diverse verzameling van oude Gouds
bouwfragmenten te zien. Door de tuin is het
museumcafé bereikbaar, dat ooit zo toepasselijk
‘De Zes Sterren’ heette.
In de tuin bevindt zich ook het atelier ‘Goudse
Klei’ van keramist Ellen Pattenier. Zij maakt van
doorschijnend porselein en metaal-zwart geglazuurde klei gedraaide en handgevormde objecten,
organisch, maar ook strak en architectonisch
vormgegeven.
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galerie Goudse Klei,
Lazaruspoortje

4

Achter de Kerk 11, 11b en 14
Het tweede poortje dat toegang geeft tot de tuin,
is het Lazaruspoortje. Van 1609 tot 1940 was dit
de toegang tot het Goudse leprozen- of lazaruserf
achter het Proveniershuis aan de Hoge Gouwe.
Het poortje zelf stond aan het Nonnenwater.
Naarmate het aantal zorgbehoevende melaatsen
afnam, werden in het leprooshuis meer bejaarde
kostkopers (‘proveniers’) gehuisvest. In 1652 was
er nog maar één zieke. Tegen die tijd was het leprooshuis daadwerkelijk een bejaardentehuis geworden. In volgende eeuwen dienden de gebouwen tot huisvesting van wisselende groepen, van
militairen tot weeskinderen.
In 1852-1853 werd op die plek een gasfabriek en
in 1910 een elektriciteitsfabriek gebouwd. Dat
ging natuurlijk ten koste van de oude gebouwen.
In 1909 werden het hoofdgebouw aan de Hoge
Gouwe en de proveniershuisjes erachter gesloopt.
In 1939 werd ook het Lazaruspoortje afgebroken,
maar de onderdelen bleven bewaard en zijn in
1965 weer opgebouwd als toegang tot de Catharinatuin bij het stedelijk museum.
Het beschilderde reliëf (waarschijnlijk van Gregorius Cool) boven de ingang toont de gelijkenis van
de arme Lazarus, aan wie de rijkaard geen kruimel van zijn dis gunde. Na zijn dood belandde
L azarus in de hemel en op Abrahams schoot,
zoals boven het reliëf is afgebeeld.
Aan de ‘binnenkant’ van deze toegang staat een
ander poortje, dat afkomstig is van het in 1938 afgebroken Oude Vrouwenhuis aan de Kleiweg.
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Steenhouwershuis
Achter de Kerk 13
Dit kleine pandje, met de voor Gouda unieke houten voorgevel, staat in het gebied waar in de
twaalfde/dertiende eeuw de oorsprong van de
stad Gouda lag. Het is niet bekend wanneer het
pand is gebouwd. De oudst gevonden vermelding
in het Streekarchief dateert uit 1832. Het pand
staat daar genoemd als stal, behorend bij het huis
aan de Oosthaven 5/6. Daar woonde toentertijd
een smid, dus mogelijk fungeerde het pand als
hoefstal.
In 1904 huurde steenhouwer Abraham Roodbol
het pand als werkplaats. Voor de in 1899 begonnen grootscheepse restauratiewerkzaamheden
aan de naastgelegen Sint Janskerk werkte hij namelijk als steenhouwer. Met Abraham begon een
periode waarin vier generaties Roodbol in dit
pand als steenhouwer werkzaam waren. Oudere
Gouwenaars herinneren zich ongetwijfeld het vele
steenmateriaal dat buiten tegen de kerkmuur
stond en daar op straat bewerkt werkt.
In 1961 werkte hier tijdelijk een andere steenhouwer. De Veerse beeldhouwer Philip ten Klooster
gebruikte de werkplaats om er de beelden voor
de voorgevel van het Stadhuis te houwen.
In de jaren zeventig was het Steenhouwershuis in
zeer slechte staat. De gemeente Gouda, inmiddels
eigenaar van het pand, besloot uiteindelijk in
1984 tot een grondige restauratie. Om kosten te
besparen werden hierbij leerlingen van de scholengemeenschap ‘De Rietgors’ ingeschakeld. Hieraan herinnert de gevelsteen aan de linkerzijde.
Eind jaren negentig kwam door bedrijfsverplaatsing een eind aan bijna honderd jaar steenhouwerij op deze plaats. Sinds 2006 is het pand in gebruik bij kunstenaarsvereniging Firma van Drie
voor exposities en bijeenkomsten.
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Tapijthuis
Achter de Kerk 17
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In Gouda zijn weinig middeleeuwse huizen bewaard gebleven, maar er zijn wel gebouwen waarin nog middeleeuwse bouwsporen te vinden zijn.
Het Tapijthuis heeft wèl een herkenbaar middeleeuws aanzien. Het oorspronkelijke gotische
houtskelet is volledig bewaard, evenals een gotische muurnis en gotische sierprofielen.
Het gebouw dankt zijn naam aan de tapijten, die
daar gedurende een groot deel van de zeventiende eeuw werden geweven door Vlaamse tapijtwevers. De zestiende eeuw kende vanwege oorlogsgeweld en geloofsvervolging grote migratiestromen uit onder meer de Zuidelijke Nederlanden,
naar de Republiek, maar ook naar bijvoorbeeld de
Duitse gebieden en Engeland. Zo kwamen er Vlamingen in Gouda terecht. Onder hen waren tapijtwevers. Zij kregen de beschikking over sinds
de hervorming leegstaande klooster- en andere
gebouwen om in te wonen en hun ambacht in uit
te oefenen. De bloei van het tapijtweven, die hiermee in gang gezet werd, duurde tot eind zeventiende eeuw.
Dit ambacht leverde geen vloerkleden met een
pool, zoals we nu verstaan onder ‘tapijt’. De ‘tapissiers’ maakten wandkleden, tafelkleden en

kussenovertrekken in een vlak weefsel, met
ingeweven voorstellingen. Het was een zeer
arbeidsintensief ambacht, dat luxeproducten leverde.
De tapisserie verdween tegen het eind van
de achttiende eeuw uit Gouda. In 1828 werd
in het oude Tapijthuis bierbrouwerij ‘Het
(Dubbele) Anker’ opgericht. Dat het huis
toen ‘geheel uitgebroken’ werd bevonden,
zal te wijten zijn geweest aan de economische crisis en extreme armoede die Gouda
nog teisterden na de Franse overheersing.
Het bedrijf werd rond 1915 opgeheven.
Tegenwoordig heeft beeldend kunstenaar
en edelsmid Menno Meyer hier zijn werkplaats.
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Willem Vroesenhuis
Willem Vroesenplein 1
Meer dan vierhonderd jaar vonden oude Gouwenaars in dit gebouw een onderkomen, meestal tot
hun dood, en verzorgd naar de maatstaven van
hun tijd. Van hen werd weliswaar een onbesproken levenswandel geëist, maar de notulen van de
regentenvergaderingen getuigen van menig misstap van de bewoners van het huis, zoals diefstal,
dronkenschap, ruzie, messentrekkerij. Strenge
maatregelen volgden en werden als geschreven
leefregels aan de muren gehangen.

Hoewel het gebouw door de eeuwen heen steeds
kon worden aangepast aan de veranderende normen, moest het in 1977 definitief ontruimd worden omdat aan de eisen voor brandveiligheid niet
voldaan kon worden. Na verbouw en restauratie
bevat het complex nu huurwoningen
Willem Vroesen (1478-1561) begon rond 1550 in zijn wovoor particulieren.
ning op deze plaats onderdak en verzorging te verlenen
aan arme, oude mannen. ‘Oud’ werd nader omschreven als Door het poortje aan het eind van de
boven de vijftig jaar, deze grens werd later althans op pazijgevel in de Spieringstraat is de
pier verhoogd. De voorziening voldeed duidelijk aan een
oude binnentuin van het Vroesenbehoefte en het aantal bewoners groeide. Het huis moest
huis bereikbaar. Respecteert u alstudan ook regelmatig uitgebreid worden. In de zeventiende
blieft de privacy van de bewoners.
eeuw bereikte het de huidige omvang, in de negentiende
eeuw kregen de gevels hun tegenwoordige uiterlijk.
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Willem Vroesentuin
Achter de Kerk 1

8

Eeuwenlang werden in de Sint-Janskerk de stoffelijke overschotten begraven van die Gouwenaars,
die dat konden betalen. De rest van de Goudse bevolking vond een laatste rustplaats buiten het
kerkgebouw, in de grond er om heen. Rond 1830
kwam aan deze praktijk een einde. Het begraven
binnen de bebouwde kom werd om reden van
openbare hygiëne verboden. Gouda kreeg een
nieuw kerkhof, nu de Oude Begraafplaats aan de
Prins Hendrikstraat.
In 1849 verkocht het kerkbestuur een deel van het
oude kerkhof aan het Willem Vroesenhuis, waarna
er een parkje van werd gemaakt voor de bewoners van dat huis. Tegenwoordig is het parkje een
rijksmonument. Er staat een buste van Erasmus,
gemaakt door Hildo Krop (1884-1970), op een piëdestal die twee opengeslagen boeken voorstelt,
gemaakt door Menno Meyer, beeldend kunstenaar met een atelier aan de Molenwerf. Tegenover
het beeld van Erasmus staat dat van zijn vriend,
boekdrukker en uitgever Gheraert Leeu (Gouda,
omstreeks 1445-1450 – Antwerpen, 1492).
Na ongeveer 1470 verspreidde zich de boekdrukkunst over de Nederlanden. Gouda was een van
de eerste Noord-Nederlandse steden waar boeken gedrukt werden. Leeu drukte in Gouda van
1477 of 1478 tot 1484 ongeveer 69 werken. Daarna vertrok hij naar Antwerpen, dat uitgroeide tot
hèt boekencentrum van de Nederlanden. Het
boekdrukkers- en boekhandelsvak kende een internationaal netwerk; drukkers trokken naar andere streken wanneer dat lucratiever was. Ook
Gheraert Leeu nam deel aan dat netwerk. Zo had
hij contact met de eerste Engelse drukker William
Caxton, die korte tijd in Brugge werkte. Leeu had
voorts contacten met verschillende humanisten,
zoals Erasmus.

 avolging. Hij drukte als eerste boeken in
n
de volkstaal, voor de burgerij. Hij gebruikte
zelf-geïmporteerde lettertypes uit Italië, gaf
zijn boeken als eerste een colofon, en was
pionier in het illustreren van boeken. Daarvoor gebruikte hij houtsneden, die hij liet
maken door kunstenaars van naam. Zijn uitgaven werden daardoor zo aantrekkelijk dat
andere drukkers hem daarin wel moesten
volgen. Dankzij hem was Gouda gedurende
een korte periode – ook internationaal –
toonaangevend in de boekdrukkunst.

Het werk van Leeu is om verschillende redenen
baanbrekend geweest en vond in heel Europa
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Weeshuis
Spieringstraat 1
Dit complex ontstond in zijn huidige gedaante rond
1650, door verbouwing en uitbreiding van het in
1572 deels door de geuzen vernielde Margaretha-klooster. Binnen is nog het houtskelet van
het kloostergebouw zichtbaar, evenals brand
sporen uit 1572 aan de zolderbalken.
Drie eeuwen zijn hier weesgeworden kinderen
verzorgd en grootgebracht. In het verleden was
de levensverwachting laag, de armoede groot,
epidemieën kwamen regelmatig voor, misoogsten
en strenge winters eisten levens, vooral onder de
armen. De kans dat kinderen beide ouders verloren, was aanzienlijk. Een combinatie van rampen
veroorzaakte bijna altijd een economische crisis,
waardoor het aantal wezen steeg en de voor hen
beschikbare middelen afnamen.
De bestuurders van het weeshuis stelden over
het algemeen een eer in een goede verzorging
voor de kinderen, waarbij zij hun connecties en
rijkdom inzetten. De kinderen werden godvruchtig
en streng opgevoed, en leerden een ambacht of
handwerken om in hun onderhoud te kunnen
voorzien. Eventuele bezittingen, bijvoorbeeld uit
erfenissen, werden voor de wezen bewaard en bij
het verlaten van het weeshuis meegegeven, evenals een uitzet. Alles werd zorgvuldig vastgelegd
en verantwoord. Kinderen die bij hun ouders opgroeiden, hadden (in materieel opzicht en wat opleiding betreft) niet altijd zo’n goede start.
In 1948 werd het weeshuis als instituut opgeheven, waarna het gebouw voor andere doeleinden
gebruikt werd. Van 1973 tot 2014 huisvestte het
de Openbare Bibliotheek. Momenteel wacht het
weer op nieuwe gebruikers.
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Jeruzalemkapel

en Schoolmeesterwoning

10

Jeruzalemstraat 11
Gijsbrecht of Gijsbert Willemsz Raet (ca. 14351511), priester van de Sint Jan, maakte tussen 1478
en 1487 een pelgrimstocht naar het Heilige Land.
Zo’n reis was in die tijd vol risico’s en ontberingen.
Uit dankbaarheid voor zijn behouden terugkomst
liet Raet rond 1500 deze twaalfzijdige kapel bouwen. De grondvorm ervan is gebaseerd op de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. Net als die kerk had de
Goudse Jeruzalemkapel een aangebouwd rechthoekig deel, dat was hier op de plek waar nu de
zgn. Schoolmeesterswoning staat. De twee delen
vormden oorspronkelijk één geheel. In heel Europa
werden dergelijke Jeruzalemkapellen gebouwd.
Van de Nederlandse Jeruzalemkapellen is de
Goudse het gaafst bewaard.
Na de reformatie kreeg de kapel andere functies.
Als gevolg daarvan kwam er een muur tussen het
rechthoekige noordelijke deel en het ronde zuidelijke deel. In de achttiende eeuw werd het noordelijke deel afgebroken, waarna er een woonhuis
werd gebouwd, dat nu bekend is als de ‘Schoolmeesterswoning’. Het werd onder andere bewoond door het hoofd van de voormalige Klaas
de Vriesschool
aan de Groeneweg.
In de loop van
de twintigste
eeuw werden
beide gebouwen – de Jeruzalemkapel en
de Schoolmeesterswoning –
voor verschillende culturele
doeleinden gebruikt. Zo heeft

Kunstcentrum Burgvliet de kapel jarenlang
gebruikt voor bijeenkomsten, exposities,
modeltekenen etc. Ook tegenwoordig worden de panden nog voor culturele activiteiten gebruikt.
Dit zou het hele verhaal zijn geweest, ware
het niet dat in 2007 bij restauratie van de
Schoolmeesterswoning de vloer verwijderd
werd. Daarbij werd een kuil gevonden met
skeletdelen, naast een lege grafkelder. Bekend was, dat Raet in zijn eigen kapel begraven was. Op basis van verder onderzoek
is met zekerheid vastgesteld dat de botten
behoren bij het geraamte van Raet. Blijkbaar is het oorspronkelijke graf tijdens
sloop en andere ingrepen in het gebouw in
het ongerede geraakt, waarna een deel van
het geraamte is herbegraven vlak naast de
eigenlijke grafkelder. In de grafkelder, afgedekt met een doorzichtige plaat, staat nu
een kistje als symbool voor de stoffelijke
resten van Raet.
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Joods Poortje
Jeruzalemstraat
In een hoek van het Raoul Wallenbergplantsoen
staat het Joods Poortje, dat de toegang vormde tot
de Joodse begraafplaats aan de Boelekade, die in
1976 geruimd is. Het is nu een monument ter
herinnering aan de Joodse Gouwenaars die
vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog.
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Het Grendeltje
Lange Tiendeweg 21

12

Woon-werkpand, gebouwd in de zeventiende
eeuw. De zijgevel aan de Zeugstraat dateert nog
van de bouw en is dus authentiek zeventiende-eeuws. In de negentiende eeuw is de voorkant,
zoals van zoveel gebouwen in die tijd, gemoderniseerd. De originele trapgevel is toen vervangen
door een lijstgevel.
In het interieur op de begane grond is de originele indeling met een voorkamer, waarachter een
‘opkamer’, maar ook een ‘neerkamer’, bewaard
gebleven. Buiten is die indeling terug te zien in de
situering van de ramen in de zijgevel. De balkenplafonds worden ondersteund door elegant uitgewerkte karbelen.
Door de eeuwen heen zijn hier natuurlijk veel verschillende ambachten uitgeoefend. Voorbeelden
zijn een schrijnwerkerij, koekenbakkerij en een
banketbakkerij. In de voorkamer bevond zich de
winkel, daarachter het werkgedeelte, terwijl boven, in de rest van het pand, het gezin woonde.
Dit rijksmonument dankt zijn naam aan apotheker
E. Grendel, die het in de tweede helft van de twintigste eeuw liet restaureren. Ter herinnering daar-

aan werd in de voorgevel het steentje met
de afbeelding van een grendeltje ingemetseld. In de zijgevel bevinden zich reliëfs
met de afbeeldingen van een druiventros,
een klimmend hert en een vijzel.
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Hofje van Jongkind
Zeugstraat 28
De negen huisjes van het hofje zelf bleven bewaard, maar werden niet meer onderhouden. Bij
een modernisering van de gevel werd het poortje
afgebroken. In 1988 werd het herbouwd aan de
Vrouwesteeg, bij de ingang van de tuin van het
Verzetsmuseum.

In het testament van notaris en procureur
Adriaan Jongkind (1638-1700) stond gedetailleerd beschreven hoe het hofje van liefdadigheid opgezet moest worden, dat hij
van zijn nalatenschap wilde stichten. Vóór
het erf moesten twee huizen gebouwd worden voor de verhuur, waarvan de opbrengst
moest dienen voor onderhoud van het hofje.
Tussen die huizen moest een poort komen
als toegang tot het erf, waaraan de overige
huisjes zouden staan. De poort moest bekroond worden met een tekst in steen gebeiteld: ‘Fundatie van Adriaan Jongkind, in sijn
leven Notaris en Procureur binnen der
Goude’, vergezeld van een afbeelding van
zijn wapen, een schild met korenaren. In het
hofje, waar negen huisjes kwamen, mochten
arme oude vrouwen gratis wonen, mits zij lid
waren van de Nederduits-gereformeerde
kerk.
Hier aan de Zeugstraat is door de kerkeraad
de opdracht van Jongkind uitgevoerd. Tot
1959 is het hofje bewoond geweest, daarna
kwam er een speelgoedwinkel annex
doe-het-zelfwinkel in de twee panden aan
de Zeugstraat. Het poortje en de gang naar
het hofje werden bij de winkel getrokken,
waarbij het – dichtgemaakte – poortje de
functie van etalage kreeg.
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In 2013 kwam het winkelpand leeg te staan, de
winkelruimte werd in drieën gesplitst en van het
bestaan van het hofje achter de winkel wist bijna
niemand meer. Sinds april 2018 echter is in een
van de winkels een koffiebranderij en –bar gevestigd, en een deel van de hofjeswoningen is bij
het bedrijf getrokken. Daarmee is voor het eerst
sinds 1959 het hofje weer zichtbaar. En wie weet:
nu het Verzetsmuseum het pand aan de Turfmarkt
gaat verlaten, moet voor het poortje van Jongkind
een mooie nieuwe plek gevonden worden. Er is
geen mooiere denkbaar dan hier, op de oorspronkelijke plaats.

Doelen
Lange Tiendeweg 93

14

In de middeleeuwen werden de orde en de veiligheid in steden en dorpen bewaakt door de schutterij, een lokale militie samengesteld uit vooraanstaande en welgestelde burgers. Hun status is af
te lezen aan de weelderige taferelen op de schuttersstukken zoals die nog in het Gouds museum te
zien zijn. Het museum bezit ook een – onlangs gerestaureerd – kamerscherm met een afbeelding
van de krijgsraadkamer in de Doelen uit ongeveer
1765. Oorspronkelijk hingen de schilderijen in dit
Doelengebouw, dat in 1514 het onderkomen van de
Goudse schutters werd. Hier kwamen zij bijeen,
om te vergaderen, samen te eten en drinken, en
hier werden ook voorname gasten van het stadsbestuur ontvangen en ondergebracht. Op lange
banen achter het gebouw oefenden de schutters
hun schietkunst.
Rond 1720 vond verbouwing plaats, hetgeen van
1762 tot 1774 nog eens grondig gebeurde. Bij die
laatste verbouwing werd de hele gevel vernieuwd.
Na 1795 werden ‘ouderwetse’ instituties als de
gilden en de schutterij – zij het met veel moeite
en tegenstand – geleidelijk afgeschaft. Het Doelengebouw kreeg nieuwe bestemmingen. Het
werd in 1850 het nieuwe onderkomen van de Latijnse school. Later betrokken o.a. de hbs, de

Rijkskleischool, tno en de Goudse fotoclub
het gebouw.
In de twintigste eeuw waren er sloopplannen, waartegen de Goudse bevolking en de
Vereniging Behoud Stadsschoon met succes
in het geweer kwamen. Na restauratie bevat het gebouw nu appartementen, kantoren en een fysiotherapie-praktijk.
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Als stad op een kruispunt van water- en
landwegen, met een levendige handel,
moest Gouda natuurlijk beschikken over
gastvrije onderkomens voor wie van buiten
kwam. Het wemelde dan ook van de uitspanningen, gasthuizen, herbergen, kamerverhuurders, logementen en hotels.
Hier was vanaf ongeveer 1673 één van die
uitspanningen of stalhouderijen te vinden,
met plaats voor paarden en koetsen. Het
pand liep door tot de Lange Tiendeweg. In
het voorste deel was de herberg gevestigd,
die later de naam ‘De Utrechtsche Dom’
kreeg. Op marktdagen konden boeren hier
hun paarden uitspannen en onderbrengen,
terwijl zij zelf handel gingen drijven op de
markt.
In 1873 werd Willem Leendertszn Erberveld
eigenaar van het pand, dat hij deels liet vernieuwen. Het hotel werd naar achteren uitgebreid en de uitspanning werd verplaatst
naar de tegenoverliggende hoek van de
Geuzenstraat, Lange Tiendeweg nr. 90, nog
steeds goed herkenbaar als stalhouderij. Na
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Utrechtsche Dom
Geuzentraat 6

precies een eeuw verkocht de familie Erberveld
het hele complex in delen, waardoor het voorste
deel gescheiden werd van de rest. In 1984 werd in
het achterste deel opnieuw een hotel gevestigd,
dat in 1998 werd overgenomen en vervolgens gerenoveerd door de huidige eigenaar.
In het trappenhuis hangt het oude uithangbord,
met twee geschilderde afbeeldingen van de Dom
van Utrecht. Ooit hing het buiten, aan de gevel
aan de Lange Tiendeweg. In 1975 kwam het in bezit van museum Het Catharina Gasthuis. Na restauratie kreeg De Utrechtsche Dom het in bruikleen, op voorwaarde dat het – vanwege de kwetsbaarheid – niet meer buiten zou hangen.

Huize Groeneweg
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Groeneweg 33
In een huis op ongeveer deze plaats vonden Goudse Cellebroeders eind veertiende eeuw onderdak.
In 1464 werd hun dan al uitgebreide huis officieel
een Cellebroedersklooster. Het complex groeide en
er kwam een kapel. Rond 1535 bereikte het met
een nieuw gebouwd deel aan de Groeneweg ongeveer zijn huidige omvang.
Cellebroeders moesten godvruchtig en nederig leven, bedelen voor hun levensonderhoud, zieken,
krankzinnigen en pestlijders verplegen en overledenen aan de pest begraven. Hun moraal liet echter in de loop van de tijd steeds meer te wensen
over. De bronnen spreken van moord en doodslag, feestpartijen, drankge- dan wel misbruik,
bezoek van vrouwen en andere misstanden. Toen
met de reformatie in 1572 alle Goudse kloosters
werden gesloten, was er in dit klooster nog maar
één monnik, die overigens ‘nyet bequaem’ werd
geacht.
Na een grondige verbouwing werd hier in 1578 de
Latijnse School gevestigd.
De school verhuisde in 1850 naar het Doelengebouw op de Lange Tiendeweg. In het kloostercomplex werd de Werkinrichting tot Wering der
Bedelarij ondergebracht. Honderden arme Gou-

wenaars per dag (!) werd hier overdag
warmte en eten geboden, zaken die zij thuis
ontbeerden. Met eenvoudig werk zoals zwavelstokken maken, verdienden zij enig loon,
de helft voor de inrichting, de andere helft
voor henzelf.
Later werden arme ouderen hier permanent
gehuisvest, en ontwikkelde het gebouw zich
tot een bejaardentehuis. In 1954 werd de
naam veranderd in ‘Huize Groeneweg’. In
1976 werd een nieuw bejaardencomplex aan
de Baanstraat geopend. In 1984 kon het gerestaureerde kloostercomplex als appartementengebouw in gebruik worden genomen.
Van rond 1750 dateert het prachtige goudleerbehang in de regentenkamer die dankzij
dat behang de ‘Goudleerkamer’ wordt genoemd. Goud- of Cordoba-leer is fijn leer,
met afbeeldingen van bladzilver, waaroverheen goudkleurige vernis werd aangebracht. Het werd gebruikt als wandbekleding. De productietechniek werd ontwikkeld
in Ghadames in Libië. Van daar uit verplaatsten de Moren de productie naar Spanje, waar eeuwenlang het mooiste goudleer
gemaakt is. Vanuit Spanje werd het geëxporteerd naar de meeste Europese landen
en zelfs naar andere werelddelen. Na de
middeleeuwen werd goudleer ook in de Nederlanden gemaakt, en eveneens geëxporteerd naar bijvoorbeeld Duitsland, Denemarken, Zweden, China en Japan.
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Swanenburghs Hofje
Groeneweg 42
Op deze plaats lag in de middeleeuwen het Margaretha- of Sint-Margrietklooster. In 1572 werd het
klooster in brand gestoken door geuzen, waarna
een groot deel afgebroken moest worden. Het terrein droeg eeuwenlang de toepasselijke naam
‘Het Verbrande Erf’.
In 1692 werd hier, op een deel van het Verbrande
Erf, het Swanenburghs Hofje gebouwd, met oorspronkelijk twaalf huisjes voor de huisvesting van
‘oude, eerlijcke vrijsters ofte weduwen’. Het werd
bekostigd met geld uit de nalatenschap van Elisabeth Nathans Bars, weduwe van de houthandelaar Noach Cornelisz. Swanenburgh. In 1830 telde
het hofje vijftien bewoonsters in de leeftijd van
36 tot 74 jaar; in 1840 waren er dertien bewoonsters van 38 tot 84 jaar oud.
In de loop der tijd zijn de huisjes verbeterd en gemoderniseerd, waarbij een huisje werd opgeofferd om wc’s te maken. De toegang tot het hofje
was eerst door een poortje aan de Spieringstraat,
maar werd in 1931 verplaatst naar de Groeneweg.
Vijftig jaar later vond restauratie plaats van het
hofje. Het is nu in gebruik bij de Stichting Christelijke Hulpverlening, een hedendaagse uitvoerder
van wat ooit het doel van het hofje was.
Respecteert u bij een bezoek aan de binnentuin
alstublieft de privacy van de bewoners van het
hofje.
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Houtmansplantsoen
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Het park was in de eerste helft van de negentiende eeuw slechts een groenstrook, die als in zo
veel steden, was ontstaan nadat de stadsmuren
waren afgebroken. De open ruimte direct achter de
molen, kwam er later bij, toen in de jaren negentig
van de negentiende eeuw de tuin van burgemeester A.A. van Bergen IJzerdoorn bij het park werd
gevoegd. Als gedenkteken voor deze in zijn tijd
zeer geliefde burgemeester werd in 1895 de fontein aan de voet van de molen opgericht. Het
heringerichte park werd in 1898 naar de gebroeders De Houtman vernoemd.
De twee broers Cornelis (1540-1599) en Frederik
(1571-1626), waren zoons van Pieter Jacobszoon
de Houtman, brouwer en kapitein van de Goudse
schutterij. De broers werden in 1592 namens een
groep Amsterdamse kooplieden naar Lissabon
gezonden. Daar achterhaalden zij de – geheime –
kennis over de zeeroutes naar het Verre Oosten.
De twee broers werden betrapt, belandden in een
Portugese cel, maar konden uiteindelijk hun opgedane kennis naar de Republiek der Verenigde
Nederlanden brengen.
Daar kregen de broers van de Compagnie van Verre de opdracht om de eerste expeditie naar het
Verre Oosten te leiden. Deze expeditie, die de geschiedenis in ging als de Eerste Schipvaart, was
geen onverdeeld succes. Van de vier uitgevaren
schepen keerde slechts een schip terug en onder-

weg werd Cornelis de Houtman door de andere bevelhebbers uit zijn functie ontheven. Desondanks leidde dit schamele succes tot de oprichting van de voc.
In 1880 werd er ter nagedachtenis van de
expeditie een monument onthuld ontworpen door Franciscus Jacobus Xaverius
Stracké. Onderaan de schacht van de zuil
bevinden zich verbeeldingen van de boegen
van de vier schepen die uitvoeren. Op de
zuil staan inscripties die de reis memoreren. Bovenop de zuil verbeelden kaarten,
een wereldbol en een telescoopkijker de
ontdekkingsdrang.
De muziektent in het park werd in 1898
feestelijk in gebruik genomen en is nu een
rijksmonument.
Waar het park aansluit op de hoek Fluwelensingel-Goejanverwelledijk, staat een gemetselde stenen bank, in 1941 geschonken
door het bataljon van het Gouds wielrijdersdepot. Het daarop afgebeelde fietswiel
symboliseert het legendarische militaire
wielrijderskorps (inclusief fietsend-musicerende militaire korpsband).
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Molen ’t Slot
Punt 17
Molen ‘t Slot is letterlijk gebouwd op de restanten
van het kasteel van Gouda dat in 1577 werd gesloopt. Al in 1582 verleende de stad toestemming
voor de bouw van een windkorenmolen op deze
gunstig want hoog gelegen plek aan het water.
Vóór 1681 werd die eerste molen vervangen door
een achtkantige stenen stellingmolen. Op 4 april
1831 is deze molen uitgebrand, waarna in 1832 de
huidige ronde stenen stellingmolen verrees.
Het oorspronkelijke molenaarshuis, waarin tegenwoordig de molenaar woont, is tegen de molen
aangebouwd. Qua inrichting is de molen nog geheel toegerust voor het op windkracht malen van
granen. Vrijwillig molenaar/bewoner Henny Noorlander zet het wiekenkruis en de maalinrichting
nog regelmatig in werking.
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de Lekkerkerker

Draaiorgel ‘de Lekkerkerker’ was oorspronkelijk
een zaalorgel gebouwd in 1928 voor danszaal
Reseda in Lekkerkerk. Het orgel was het eerste
90-toets orgel dat door de fameuze orgelbouwer Carl Frei werd vervaardigd. Carl Frei, afkomstig uit het Duitse Waldkirch, de bakermat van
de draaiorgelbouw, wordt door kenners wel genoemd de Stradivarius onder de orgelbouwers.
Al na korte tijd werd het orgel door hem verbouwd tot straatorgel en speelde het jarenlang
in de straten van Rotterdam. Daar overleefde
het orgel het bombardement van mei 1940.
Het orgel vheeft vrij snel na de bevrijding tot
begin jaren ‘90 in de Goudse binnenstad gespeeld, waardoor het een sterke historische
binding met de stad Gouda en haar inwoners
heeft.
Het orgel is rond de eeuwwisseling grondig gerestaureerd. Adrie Vergeer restaureerde het
complete technische en muzikale gedeelte van
het binnenwerk, waardoor het authentieke
klankkarakter volledig behouden is gebleven.
De façade is door Pieter van Aken gerestaureerd en opnieuw geschilderd.
Tegenwoordig is het orgel in handen van de
Stichting tot Behoud van Draaiorgel ‘de Lekkerkerker’, die tot doel heeft het orgel voor de
stad Gouda te behouden en het op regelmatige
basis in het openbaar in en buiten Gouda ten
gehore te brengen. ‘de Lekkerkerker’ staat
sinds 1991 op de Lijst Mobiel Erfgoed van het

ministerie van OC&W, waardoor het een beschermde status heeft. Op deze lijst prijken
slechts zes draaiorgels, waarvan er twee in
Gouda staan. Een derde speelt nog op straat in
Deventer, het overige drietal staat in musea.
Op Open Monumentendag zal ‘de Lekkerkerker’ enkele concerten verzorgen waarin het
thema van Open Monumentendag, ‘In Europa’,
zeker zal doorklinken. Voor meer details over
locatie en programma verwijzen wij u naar ons
aparte activiteitenblad.
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Sluizencomplex:
Havensluis,
De drukst bevaren scheepsroute van Europa, de
‘doorvaert binnen dunen’, liep van Vlaanderen
naar de Hanzesteden in Noord-Duitsland, dwars
door Gouda, over de IJssel via de haven, de Donkere Sluis en de Gouwe. Rond 1300 werd bij de ingang van de haven de grafelijke tol gevestigd.
Daartoe zal toen ook een tolhuis gebouwd zijn,
een voorloper van het huidige Tolhuis uit 1631, nu
een rijksmonument. De vaarroute door Gouda
was de enige toegestane, zodat de schippers de
tol niet konden omzeilen.

Oorspronkelijk was de Donkere Sluis in Gouda
een keersluis, met één stel deuren. Daardoor konden schepen er alleen in- en uitvaren als het water in de rivieren de Gouwe en Hollandsche IJssel
even hoog stond. Dat leverde lange wachttijden
op. Rond 1308 werd de sluis met een
tweede stel deuren omgebouwd tot
De oudste van de drie sluizen die samen dit complex
keersluis, maar dat maakte weinig uit
vormen, is de Donkere Sluis, aan de Dubbele Buurt.
voor de wachttijd. Voor de Goudse onVan wanneer de sluis dateert, is onzeker. Mogelijk
dernemers was het oponthoud van de
bestond hij al in 1065. Hij werd niet aangelegd bij de
schepen een voordeel: de schippers
ingang van de IJsselhaven, maar enkele honderden
spendeerden bij hen geld aan reparameters naar binnen, in de dam in de Gouwe.
ties, levensmiddelen en vertier.
Hij fungeerde ook als kering tegen het zeewater.
In 1436 werd in de Gouwe een tweede
sluis aangelegd, de Amsterdamse Sluis
of het Amsterdams Verlaat. ‘Amsterdams’ omdat men hierlangs de stad
richting Amsterdam verliet. Er ontstond hierdoor een schutkolk van bijna
vierhonderd meter, waardoor veel
meer schepen tegelijk geschut konden
worden.
Tenslotte kreeg de vaarweg door
Gouda in 1615 ook nog een sluis aan
het einde van de haven, bij de IJssel:
de Havensluis. Het geheel was daar26

Donkere Sluis,
Amsterdams Verlaat
mee eeuwenlang de langste sluis van Europa, bijna achthonderd meter lang.
Door een uitgekiend manipuleren met de verschillende waterstanden en het openen en sluiten van
sluizen konden de watergangen in de Goudse binnenstad schoongespoeld worden, het zogenaamde ‘schuren’. Dit voordeel had echter het nadeel
dat lager gelegen delen van de stad blank kwamen te staan. Daar woonden over het algemeen
de minder bedeelden. Dat hun huisjes regelmatig
onder water liepen, was praktisch gezien heel
vervelend, maar ook erg nadelig voor hun gezondheid.
Na de watersnoodramp van 1953 werden de Havensluis en het Amsterdams Verlaat voor de vei-

ligheid afgesloten. Scheepvaart vond daarna de weg via de Mallegatsluis en de Julianasluizen. Vanaf het midden van de jaren
tachtig van de twintigste eeuw wordt er
naar gestreefd om de scheepvaartroute
door de binnenstad van Gouda weer te herstellen. Daartoe zal ook de Havensluis weer
opengemaakt moeten worden.
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Zeilmakerij Endenburg
Het Groote Huys
Westhaven 65
Huize Endenburg is één van de oudste stenen gebouwen van Gouda. Het dateert uit het begin van
de zestiende eeuw. Van 1563 tot 1990 is hier onafgebroken het beroep van zeil- en tuigmaker uitgeoefend. In dit gebied langs de IJssel, de haven en
nabij de Mallegatsluis waren bedrijven en ambachtslieden gevestigd die profiteerden van de
wachttijd voor schepen in de stad. Schippers vonden hier alles wat zij nodig hadden aan levensmiddelen en voor onderhoud van hun schepen, benevens ongetwijfeld het nodige vertier. In 1990 verliet de firma Endenburg het pand. Na restauratie is
het nu een ‘bedrijfsverzamelgebouw’.
De gevel is deels nog middeleeuws. De bovenkamer van het achterhuis heeft een balkenplafond,
dat in 1630 beschilderd is met plantenranken en
vogels door Antoni Hendricks. In de achttiende
eeuw werd de oorspronkelijke trapgevel vervangen door een lijstgevel en kwamen er nieuwe vensters. Aan de natuurstenen deurstijlen aan weerszijden van de voordeur slepen de ambachtslieden
eeuwenlang hun messen en gereedschappen, zoals aan de sporen nog te zien is.

28

Burgemeestershuis
Westhaven 52
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Op de plek van drie afgebroken huizen verrees in
1728 dit ‘stadspaleis’ in Lodewijk XIV-stijl voor
burgemeester Willem Van Strijen (1687-1765). Een
van de volgende bewoners, zijn aangetrouwde
kleinzoon Cornelis de Lange van Wijngaarden
(1752-1820), speelde vanuit hier een rol in de
Europese politiek.
De vader van De Lange van Wijngaarden had in 1775 de hoogheerlijkheden van Wijngaerden en
Ruygbroek gekocht. Zijn zoon Cornelis erfde deze titels, en trouwde
ook nog eens met de kleindochter
van Van Strijen, waarmee hij een invloedrijk man
werd.
Die invloed kwam tot uiting in 1787. In deze periode was het op verschillende plekken in Europa
onrustig. In de Republiek lag het gezag van de
stadhouder onder vuur in de strijd tussen orangisten en patriotten. Cornelis de Lange van Wijngaarden had in dit conflict de kant van de patriotten gekozen en was opgeklommen tot aanvoerder
van het Goudse Vrijkorps, de patriottistische militie. Op 2 juni 1787 hield het Goudse vrijkorps aan
de Vlist een escorte van niemand minder dan de
vrouw van de stadhouder, Wilhelmina van Pruisen, tegen. Zij was op weg naar Den Haag om
daar de stadhouderlijke macht te herstellen, maar
de Goudse patriotten onder leiding van De Lange
van Wijngaarden verhinderden dat.

De invloed van die aanhouding was groot.
Wilhelmina was niet alleen gemalin van de
stadhouder, maar ook zus van de keizer van
Pruisen. Wilhelmina riep de hulp van haar
broer in, die met een leger de Republiek
binnen viel en de positie van de stadhouder
herstelde.
Ruim voor die tijd hadden Goudse orangisten echter al wraak genomen op De Lange
van Wijngaarden. Hij werd uit zijn publieke
ambten ontheven en het pand aan de Westhaven werd geplunderd door een woedende
menigte. De Lange van Wijngaarden vluchtte naar Brussel en Parijs, en raakte betrokken bij de plannen voor een invasie van de
Republiek.
Met de komst van de Fransen in 1795 werden zijn gezag en macht hersteld. Hij vervulde nog diverse functies op landelijk niveau. Daarnaast schreef hij de tweedelige
‘Geschiedenis der Heeren en beschrijving
der stad van der Goude’. Hij stierf in 1820
op zijn buitengoed Oud-Wassenaar en werd
begraven in het familiegraf in de Coolskapel van de Sint-Janskerk in Gouda.
Tegenwoordig is het gebouw, na eeuwenlang wisselende functies te hebben gehad,
opnieuw particulier bezit.
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Sociëteit Concordia
Westhaven 27
Op deze plaats stonden twee panden, die in 1762
samengevoegd werden achter één voorgevel tot
een deftige patriciërswoning. Het gebouw heeft
een zeer gevarieerde bewonings- en gebruiksgeschiedenis. Burgemeesters Huybert van Eijck en
zijn achterkleinzoon burgemeester Lodewijk van
Toulon woonden er. Het pakhuis links hoorde toen
bij het woonhuis. In 1819 vestigde J.J.H. van Wetering er een aardappelsiroopfabriek, vermoedelijk
achter beide panden. In 1823 werd het bedrijf verkocht aan A.J. Bichon. De fabriek bleek in 1837, bij
een volgende verkoop, afgebroken.
In de jaren zestig van de negentiende eeuw kwam
er een kostschool in het pand, en later een Rooms
Katholieke Leesvereniging met een bibliotheek.
In 1902 werd in de tuin een schouwburgzaal aangebouwd, die ‘Concordia’ werd genoemd. De zaal
werd niet alleen voor toneelstukken gebruikt,
maar ook voor feesten. Tegenwoordig wordt het
pand, dat naar de aangebouwde zaal ook ‘Concordia’ is genoemd, voor diverse maatschappelijke
en culturele doeleinden gebruikt.
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Patriciërswoning
Westhaven 12
Tot ongeveer 1765 stonden hier twee panden, in
één waarvan Dirck Cornelisz. Van Reynegom
(1504-1584) heeft gewoond. Hij was lid van de
vroedschap, kerkmeester, bierbrouwer, tollenaar,
kortom een rijke Gouwenaar met aanzien.
Hij was katholiek en aanhanger van de Spaanse
koning Filips II. Hij werd beschuldigd van samenzwering om de stad, in 1572 overgegaan naar de
kant van de Prins van Oranje, weer in handen van
de Spanjaarden te geven. Hij werd veroordeeld tot
gevangenisstraf en verbanning uit de stad. Later
werd hem door de prins van Oranje gratie verleend. Van Reynegom is begraven in de
Sint-Janskerk.
Rond 1765 zijn beide panden verenigd tot één
woonhuis in Lodewijk XV-stijl achter een nieuwe,
imposante gevel. Het interieur kreeg een rijk versierde bordestrap en decoratief geprofileerde
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stuc-plafonds. Nadat de gemeente het gebouw in 1900 in handen kreeg, is het gebruikt als muziekschool en als ziekenhuis.
Tegenwoordig is er een opleidingsinstituut
in gevestigd.
Op de plaats waar nu Westhaven 11 staat,
bevond zich het woonhuis van Bertha van
Heyen. Zij stierf in 1490, zeer
betreurd door niemand minder dan Erasmus. In twee
grafschriften en een grafrede
prees hij haar als zijn voogdes en weldoenster, een grote steun in de moeilijke jaren
van zijn jeugd. Zij ontfermde
zich over zieken, armen en
kloosterlingen en bood Erasmus en anderen onderdak in
haar huis.
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Sociëteit De Réunie
Oosthaven 17
Coornhert was een zeer veelzijdig mens, een
uomo universale, hij was dichter en prozaschrijver, polemist, notaris, stadssecretaris te Haarlem
en van de Staten van Holland, spiritueel theoloog
en moralistisch filosoof, drukker, graveur, schilder, fluit- en klavecimbelspeler en ook nog bedreven in de schermkunst. Hij was overtuigd aanhanger en verspreider van het humanisme. Deze stroming ontstond rond 1350 in Italië, met Petrarca
als grondlegger. Florence werd het centrum van
het humanisme, dat zich in de 15e en 16e eeuw
verspreidde over het grootste deel van Europa.
Het humanisme ontwikkelde zich in de diverse regio’s verschillend, al naar gelang de mogelijkheden en de omstandigheden.

Dit gebouw staat op de plaats waar eerder
drie panden stonden. In het middelste daarvan zou de humanistische geleerde Dirck
Volckertsz. Coornhert (geb. 1522) twee jaar
hebben gewoond en in 1590 zijn overleden.
Hij is bijgezet in het transept van de Sint Jan,
maar zijn grafsteen is later onder glas nummer één geplaatst, dat de zegetocht van de
vrijheid der consciëntie weergeeft.

Tegenstand tegen het liberale gedachtengoed van
humanisten kwam van theologische dogmatici.
Het pleidooi van Coornhert voor menselijke waardigheid en godsdienstvrijheid bracht hem in conflict met de katholieke kerk. Op de grote hervormers had hij ook kritiek, zodat ook zij zich tegen
hem keerden. Ten gevolge van zijn overtuiging
was hij noodgedwongen regelmatig op de vlucht,
vooral naar Duitsland, waar hij vaak verbleef. Dat
hij zijn laatste levensjaren in Gouda doorbracht,
mag wel toegeschreven worden aan ‘De lieve vrijheidt der Consciëntiën’ die hij hier vond.
Het huidige pand ontstond waarschijnlijk rond
1650. Er hebben veel vooraanstaande Goudse families in gewoond. In 1821 kwam het gebouw in
handen van sociëteit De Unie, maar die bestond
slechts tot 1834. In 1843 werd sociëteit De Réunie
opgericht, die sindsdien hier gevestigd is. Aan de
achterkant lag een feestzaal, die van 1931 tot
1978 als bioscoop geëxploiteerd werd. Een kolfbaan die daar in de negentiende eeuw was, is
later vervangen door een kegelbaan.
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Metaheerhuis
Oosthaven 31a (achter 31)
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Het grote, witgepleisterde huis aan de Oosthaven
was in de negentiende eeuw het woonhuis van de
familie Viruly. Op het achterterrein stond zeepziederij ‘De Hamer’, eigendom van de Viruly’s. Door
het poortje aan de linkerkant werden grondstoffen
en eindproducten van vrachtschepen in het water
van de Haven naar de fabriek en vice versa gebracht.
In 1893 werd het huis verkocht aan de Vereniging
Centraal Israëlitisch Oude Mannen-en Vrouwenhuis en in 1894 als Joodsch Tehuis voor bejaarden
in gebruik genomen. De zeepproductie echter
werd pas in 1901 gestopt en in 1902 verplaatst
naar het Buurtje, nadat de Stearine Kaarsenfabriek het bedrijf had overgenomen.
In 1899 werd op het terrein achter het tehuis een
metaheerhuis gebouwd, een ‘huis der reiniging’
voor het reinigen van overledenen volgens de
Joodse rituelen. Bij deze reiniging wordt het lichaam geheel afgedekt met een laken terwijl er
kommen warm water over uitgegoten worden.
Slechts een beperkte groep speciaal aangestelde
mensen is bij het reinigingsritueel betrokken.

Voor de begraving wordt in het metaheerhuis een lijkrede uitgesproken. Daarna
wordt de dode onder het reciteren van bepaalde psalmen ten grave gedragen.
Midden in de Tweede Wereldoorlog, in de
nacht van 9 op 10 april 1943, zijn alle Joodse
bewoners en de personeelsleden van het
Tehuis tezamen met alle andere nog in
Gouda verblijvende Joden, door de Duitsers
per trein weggevoerd naar Westerbork en
van daar naar diverse vernietigingskampen.
Allen zijn vermoord, behalve de directrice
van het tehuis, mevrouw S.R. Teixera de
Mattos, die als verpleegster ingezet werd
door de Duitsers.
Tijdens de rest van de oorlog is het tehuis
gebruikt door de Duitsers, daarna heeft het
maatschappelijke functies gekregen. Het
metaheerhuis , dat evenals het woonhuis in
2000 tot Rijksmonument werd verklaard, is
nu een gedenkplaats voor alle tijdens de
oorlog vermoorde Goudse Joden. In de
stoep voor het tehuis liggen 56 Stolpersteine met de namen van de vermoorde Joodse
bewoners.
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Galerie de
Hollandsche Maagd
Oosthaven 28
De naam kreeg het huis in het tweede kwart van
de achttiende eeuw van Frans Koot. De Goudse
kunstschilder en Stadstekenmeester Cornelis Borsteegh (1774-1834) heeft na 1832 in het achterpand gewoond. Hij leverde illustraties voor het
vrouwentijdschrift Penelope, dat werd uitgegeven
door Anna Barbara van Meerten-Schilperoort
(1778-1853), een in haar tijd bekende en geliefde
Goudse schrijfster en weldoenster.
Aan het begin van de twintigste eeuw was in het
pand de stoomdrukkerij van Johannes Mulder gevestigd, die overigens werkte met een gasmotor.
Hij liet de eerste verdieping inrichten als zetterij.
Tegenwoordig is hier een galerie gevestigd, met
atelier en bovenwoning.

In de vijftiende eeuw stond hier in ieder
geval al een huis. De eiken dakconstructie
dateert nog uit ongeveer 1530. Begin
achttiende eeuw werd de puntgevel
afgekapt en voorzien van een timpaan.
De winkelpui van ijzer met klinknagels en
kleine ruitjes in de bovenlichten is hier en
bij het buurpand aangebracht rond 1900.

36

Gasthuiskapel
Oosthaven 9

28

De Gasthuiskapel werd in 1474 gebouwd voor de
reizigers, behoeftigen en zieken die in het naastgelegen Catharina Gasthuis verbleven. In de zestiende eeuw werd de kapel vergroot met het stuk
tot aan de Oosthaven. Oorspronkelijk had de kapel
een toren, op de plaats waar nu Oosthaven 10
staat. In 1665 kregen gasthuis en kapel een nieuwe voorgevel en verdween de toren.
Na de hervorming in 1572 kreeg de kapel wisselende functies. Behalve als noodhospitaal, bergplaats en voorraadschuur diende het als kerk
voor diverse geloofsrichtingen: contraremonstranten, de Waalse gemeente, en rooms-katholieken. In 1882 kocht de weduwe A. Kock de Gasthuiskapel voor opslagruimte. In 1885 bleek de
koop weliswaar ongeldig, maar zij kreeg de kapel
vervolgens in huur. De weduwe A. Kock was bierbrouwster en eigenares van bierbrouwerij ‘De
Hand’ op de Oosthaven-hoek Molenwerf en bewaarde tot 1892 haar biervaten in de kapel.
Na 1892 kwamen het stadsarchief en de librije in
het pand. Rond 1980 kreeg de kapel de functie

van tentoonstellingsruimte van het stedelijk
museum, dat sinds 1947 in het Catharina
Gasthuis is gevestigd.
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Central is met recht een ‘stam’café te noemen: sinds 1916 is het beheerd door drie generaties van de familie De Groot. Toenmalige
eigenaar Louis de Groot liet in 1921achter het
oorspronkelijke café een feestzaal bouwen,
die daarna geheel in art deco-stijl werd ingericht door Pieter den Besten.
Art deco was tussen de wereldoorlogen dè
toonaangevende, vernieuwende stijl. Kenmerken zijn geometrie, strakke vormen,
krachtige en heldere kleuren, exotische invloeden, gestileerde figuren. Het wordt de
‘eerste echt twintigste-eeuwse internationale totaalstijl’ genoemd. De stijl maakte een
snelle ontwikkeling door en kreeg in verschillende landen verschillende, onderscheidende karakteristieken, niet alleen in Europa, maar bijvoorbeeld ook in de V.S. Het
voor Rio de Janeiro iconische Christusbeeld
is ook art deco! Zoals in de jugendstil maakten ook art deco-kunstenaars ontwerpen
voor het grotere geheel. Het liefst ontwierpen zij zowel de
buitenkant als de
gehele binnenkant
van een gebouw,
tot en met de messenleggers en briefopeners aan toe.
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Café Central
Markt 22
Pieter den Besten (1894-1972) was beeldhouwer,
tekenaar, boekbandontwerper, kunstschilder en
grafisch ontwerper. Hij werkte onder andere voor
de Rotterdamse bioscoophouder Abraham
Tuschinski en voor de HAL. Van zijn werk is weinig
bewaard gebleven; tijdens de tweede wereldoorlog vernielde het bombardement van Rotterdam
zowel de Rotterdamse Tuschinski-bioscopen als
zijn eigen atelier. Voor de feestzaal van Central
maakte Den Besten wand- en plafondschilderingen. Samen met de eiken parketvloer, de lichtkoepel en vensters met glas-in-lood (uit 1939) en
de electrische Tiffany-verlichting vormden zij een
harmonieuze eenheid.
De wandschilderingen bestaan uit gestileerde
vrouwenfiguren tegen een achtergrond van eveneens gestileerde wolken. Oorspronkelijk waren
het zestien vrouwen, maar bij verbouwingen zijn
drie daarvan verwijderd. Het plafond is beschilderd met gestileerde organische vormen.
In de jaren vijftig verdwenen de schilderingen
achter behang en betimmering, om pas bij een
volgende opknapbeurt in 1992 weer tevoorschijn
te komen. Ingrijpende restauratie volgde, en nu
bezit Gouda met de – tot rijksmonument verklaarde – feestzaal van Central een voor ons land zeldzaam jaren twintig ensemble in art deco-stijl.

Arti Legi
Markt 27

30

Op deze plek kocht het stadsbestuur in 1407 een
huis, waarin de ‘Grote School’ gevestigd werd.
Hier werd de beroemde humanist, theoloog en pedagoog Erasmus (1466-1536) vanaf zijn vierde jaar
onderwezen in onder andere lezen, schrijven,
Latijn. Pieter Winckel, voogd van Erasmus, was
meester aan deze school.
Erasmus bleef zijn leven lang leren en studeren
aan een lange reeks van scholen en universiteiten, en scherpte zijn geest en pen door zijn contacten met andere geleerden, verspreid door Europa. Met hen correspondeerde hij, en hij bezocht
hen op zijn vele internationale reizen. De ontberingen en gevaren onderweg, en zijn slechte gezondheid, weerhielden hem niet. Hij voelde zich
een wereldburger en wordt beschouwd als de eerste Europeaan.
Na 1573 verhuisde de school naar het Cellebroedersklooster aan de Groeneweg. Verschillende gebruikers van het schoolgebouw aan de Markt
volgden elkaar op, tot het in 1853 gesloopt werd.
Daarna verrees het huidige pand, volgens het gevelopschrift bestemd voor de Stadsteekenschool

(Arti) en het kantongerecht (Legi).
Ook Arti Legi kent een lange reeks van de
meest uiteenlopende gebruikers, van de
Schuttersraad en een politiepost tot de Kamer van Koophandel en de VVV. In 2011
werd het verwaarloosde pand eigendom
van particulieren. Na grondige restauratie
is Arti Legi opnieuw een multifunctioneel
gebouw ten dienste van de cultuur in brede
zin.
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Waag
Markt 35
De overgang van het waagrecht naar de stad
Gouda was de gelegenheid om ter meerdere glorie van de stad en van de handel, een nieuw
waaggebouw neer te zetten. Het oude waaggebouw en enkele belendende gebouwen werden
afgebroken om ruimte te maken en Pieter Post,
de bouwmeester van het indrukwekkende waaggebouw van Leiden (1659), werd om een ontwerp
gevraagd. Wie beide gebouwen vergelijkt, kan
zich niet aan de indruk onttrekken, dat men in
Gouda heeft aangedrongen op een ontwerp dat
het Leidse gebouw zoveel mogelijk zou benaderen.
In de Waag is een ambachtsmuseum gevestigd.
(Het Ambachtsmuseum is open vanaf 12.00 uur)

Na de middeleeuwen wonnen burgerij, handelaren en ambachtslieden aan belang en
macht. De invloed van die ontwikkelingen
deed zich ook gelden in het uiterlijk van de
stad. Een goed voorbeeld daarvan is de
Goudse Waag uit 1668.
Het Goudse waagrecht kwam in 1667 in
handen van het stadsbestuur. Het wegen
van verhandelde goederen had tot doel, de
klant te garanderen dat hij inderdaad de
hoeveelheid kreeg waar hij voor betaalde,
terwijl de plaatselijke overheid tegelijk belastingen inde over die goederen waarover
dat verschuldigd was. Tenslotte moest de
eigenaar van het waagrecht betaald worden
voor het wegen. Voor de handel in goederen met een gewicht boven 10 pond was
wegen in de waag verplicht.
Ook vóór 1667 werden handelsgoederen in
de stad gewogen, er waren dus ook al eerder waaggebouwen, die waarschijnlijk vooral functioneel en simpel waren. Voorlopers
van het huidige waaggebouw hebben wel
altijd aan de markt gestaan, waar immers
de handel plaatsvond.
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Agnietenkapel
Nieuwe Markt 100
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Deze kapel is het restant van het Sint Agnes of Agnietenklooster. Dat klooster ontstond waarschijnlijk rond 1450, en besloeg na voltooiing een groot
terrein met vele voorzieningen, zoals een brouwerij en bakkerij, waardoor het klooster zoveel mogelijk een zelfvoorzienende gemeenschap was.
De zusters leefden volgens de regels van Augustinus en waren niet rijk, getuige een pater, die
klaagde over : ‘de ellendige toestand van dit arme
ende miserabel scamel convent’.
Na de reformatie van 1572 kregen kloostergebouwen andere bestemmingen. Delen van het Agnietenklooster werden verkocht aan particulieren.
Vlaamse wevers, uit de Zuidelijke Nederlanden
gevlucht wegens geloofsvervolging, vestigden
hun werkplaats met grote weefgetouwen in de
Agnietenkapel. Zij verfden zelf hun garens in grote ketels, die boven een vuur verwarmd werden.
In het plaveisel voor de kapel is de plek aangegeven waar bij opgravingen drie ovens of stookplaatsen gevonden zijn, die daarvoor hebben gediend.

Naderhand kreeg de kapel nog andere bestemmingen, zoals Bank van Lening, stempellokaal, noodpostkantoor etc. Na jaren
van leegstand was de kapel in de tweede
helft van de twintigste eeuw zo bouwvallig,
dat sloop dreigde. Op particulier initiatief
werd de kapel gered en gerestaureerd. Tegenwoordig vinden hier culturele activiteiten plaats.
Op de plaats waar eens het altaar stond,
ligt nog een altaarsteen,
herkenbaar aan de vijf wijdingskruisjes. Opvallend in het interieur
zijn de 88 ‘klankpotten’ hoog in de muur
van het koor. Klankpotten, die in kerken
werden aangebracht van de twaalfde tot de
vijftiende eeuw, dienden tot
verbetering van de akoestiek: hierdoor
werd de galm bij het zingen gedempt.
De eigen frequentie van de potten komt
overeen met die van zingende monniken,
maar in de Agnietenkapel is de frequentie
een octaaf hoger. Hier werd immers door
vrouwen gezongen!
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Bankgebouw
Turfmarkt 30
In de loop der tijd vonden verschillende verbouwingen plaats. In 1934 kregen beide panden samen één nieuwe gevel. In 1937 krijgt het gebouw
zijn huidige uiterlijk naar een ontwerp van architect D. Stuurman . De toegepaste stijl is Zakelijk
Expressionisme, gekenmerkt door strakke, rechthoekige bouwvolumes, nadrukkelijke horizontale
lijnen en variaties in het metselwerk. In de entree,
rechts in het torenachtige deel, bevindt zich nog
de oude houten draaideur. De linker voordeur is
de toegang tot de bovenwoning. De tralies voor
de benedenvensters en binnen een groot kluisgedeelte herinneren aan de functie van het gebouw.
In die kluizen zijn in de Tweede Wereldoorlog enige tijd de ontwerptekeningen van de glas-in-loodramen van de Sint-Janskerk bewaard.

Op deze plaats stonden vroeger drie panden,
waarvan het oudste al in 1359 bestond. De
nummers 30 en 32 werden in het begin van
de negentiende eeuw eigendom van Philippus Knox (1772-1841), die er ging wonen. Zijn
zaken dreef hij ook vanuit dit huis – hij was
makelaar in huizen en effecten. Na zijn dood
zette zijn tweede vrouw het bedrijf voort als
‘de Weduwe Knox’. In 1842 richtte zij met Alexander Dortland de firma ‘de Wed. Knox en
Dortland’ op, kassiers en makelaars in effecten, huizen en assurantiën, en vanaf 1884
ook correspondent van de Nederlandse Bank.
Na de dood van de weduwe Knox zetten P.
Dortland en zijn nakomelingen de firma voort
onder de oude naam. In 1952 werd de bank
overgenomen door de Nederlandsche Handel
Maatschappij, die het gebouw voor bank
zaken bleef gebruiken.
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Sinds 1985 is hier het Verzetsmuseum gevestigd.
Het café achter in het museum heeft uitzicht op
de tuin met replica’s van Nederlandse oorlogsmonumenten. De toegang tot de tuin vanuit de Vrouwesteeg wordt gevormd door het poortje van
Jongkind, dat ooit de ingang vormde van het gelijknamige hofje aan de Zeugstraat.

Synagoge
Turfmarkt 23
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In 1798 kocht de Joodse gemeenschap van Gouda
hier het leegstaande kerkgebouw van de Doopsgezinden, dat vervolgens werd ingericht en gebruikt als synagoge. Wegens de slechte staat van
het pand werd het in 1823 gesloopt, waarna op
dezelfde plek de huidige synagoge verrees, die in
1827 in gebruik werd genomen. In 1927 werd het
eeuwfeest van de synagoge gevierd, nadat het gebouw grondig gerestaureerd was.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn bijna alle
Goudse Joden door de Duitsers weggevoerd en
vermoord. De enkele gelovige Joden die terug
keerden, konden de kosten van het gebouw niet
opbrengen. Bovendien was het gebouw geheel
leeggeroofd en vernield. Enkele rituele voorwerpen zijn wel tijdig in veiligheid gebracht en nu opgenomen in de collectie van het Catharina Gasthuis.
Noodgedwongen werd de synagoge in 1950 verkocht aan de Vrije Evangelische Gemeente, die er
nog steeds kerkt. Een verkoopvoorwaarde was,
dat niets meer zou herinneren aan het Joodse erfgoed. Dat is niet echt gelukt, want in de volksmond wordt het gebouw nog steeds de synagoge
genoemd. Ten gevolge van die voorwaarde is ech-

ter wel het weinige dat nog verwees naar
het vroegere gebruik, verwijderd. Het badhuis voor de rituele reiniging bijvoorbeeld,
was weliswaar beschadigd, maar had de
oorlog overleefd en had wellicht hersteld
kunnen worden. Voor wie het weet, herinnert de galerij binnen nog aan de vrouwenafdeling en wie goed kijkt, zal wellicht nog
de sporen kunnen ontdekken van de twaalf
vensters die er ooit waren als verwijzing
naar de twaalf stammen van Israël.
Sinds 1997 hangt op de deur een plaquette
ter herinnering aan de vermoorde Joodse
stadgenoten. Het is gemaakt door Ralph
Prins, beeldend kunstenaar die zelf vanwege zijn Joodse afkomst vervolgd is geweest.
De plaquette toont het Goudse stadswapen. Van de zes sterren is er één weggevallen: het deel van de Gouwenaars dat nooit
meer terugkomt.
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Bananenpakhuis
Lage Gouwe 140
Dit pand is in 1881 gebouwd als – voor Gouda uitzonderlijk breed – woonhuis voor de Goudse ondernemer Cornelis Jonker (1836-1927). Oorspronkelijk stonden hier drie gebouwen, waarvan in ongeveer 1600 de twee linker huizen al werden samengevoegd. Voor de nieuwbouw in 1881 werden
beide overgebleven huizen afgebroken.
Na het overlijden van Jonker werd het pand in
1928 in gebruik genomen door de heer W. Slont,
importeur van Fyffesbananen van de West-Indische Bananenhandel. Een verbouwing van de begane grond tot bananenpakhuis annex – rijperij
volgde. De vier ramen aan weerszijden van de
voordeur werden vervangen door inrijpoorten.
Links en rechts naast het boogvenster boven de
voordeur werden reliëfs van bananen toegevoegd
aan het bestaande decoratieve snijwerk.
Onder het pand bevindt zich nog een kelder uit de
zeventiende eeuw. Dit is een drijvende kelder,
met een dubbele wand waartussen ruimte is voor
het rijzende grondwater. Bij de verbouwing in
1928 werd de kelder volgestort met puin. In 2000
is het pand gerestaureerd, de kelder volgde in
2010.
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Witte Roos
Lage Gouwe 76-78
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De eerste vermelding van een (houten) huis op
deze locatie dateert uit1375.
Het huidige woon-werkpand is waarschijnlijk gebouwd in de zestiende eeuw. Het bestaat uit een
voor- en achterhuis met laat-gotische elementen.
In de achttiende eeuw is de voorkant gemoderniseerd met een ingezwenkte lijstgevel. Een deel
van het houtskelet is in het interieur nog zichtbaar. Sommige sleutelstukken zijn fraai uitgewerkt en tegen het plafond in het voorhuis op de
begane grond is nog een gewelfje aanwezig ter
versterking van de schouw op de verdieping er
boven.
Eind zestiende eeuw was de naam van het huis
‘’s Keizers Croon’. Misschien heeft deze naam te
maken met Keizer Karel V. Daarna kreeg het de
naam ‘Het Wapen van Haarlem’, naar een fustein
drapier, die afkomstig was uit Haarlem. Een fusteindrapier was fabrikant van fustein, een keperstof, waarvan ketting en inslag uit verschillende
soorten garen bestaan. Een drapier weefde niet
zelf de stof, maar organiseerde de productie er
van.
Het voorhuis is een werkplaats voor allerlei ambachten geweest, waaronder vanaf 1639 dat van

een pijpenmaker. Zeer waarschijnlijk heeft
deze eigenaar de naam ‘De witte roos’ aan
het pand gegeven, omdat hij de Tudorroos
– verbonden aan Engelse pijpenmakers, die
dit ambacht naar Gouda brachten – wilde
vernoemen.
Andere ambachten die hier zijn uitgeoefend, zijn dat van steenhouwer, schrijnwerker, metselaar en stoeldraaier. In de twintigste eeuw is een kuiper in het pand gevestigd geweest en heeft het als kaaspakhuis
dienst gedaan. Zeer recent is een grootscheepse verbouwing uitgevoerd, waarbij
oude kaasplanken tevoorschijn kwamen,
die hergebruikt konden worden in het huis.
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In de vijftiende eeuw werd hier al de vismarkt
gehouden. In 1588 verschenen aan weerszijden van de Gouwe visbanken, die in 1600
overdekt werden. Op de stenen banken werd
de verse vis schoongemaakt en uitgestald. In
1676 werden de visbanken gerepareerd en
kregen ze grotendeels hun huidige uiterlijk.
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Visbanken
Hoge en Lage Gouwe

Het gebouwtje aan de Lage Gouwe is het commissarishuisje, waar de plaatselijke visaccijns werd
geïnd door keurmeesters, die ook de kwaliteit
van de vis controleerden. Wie schuldig bleek aan
het aanbieden van ‘eenighe stinckende visch die
zal verbeuren XII schellingen ende die visch int
waeter te smacken’.
Volgens een keur uit 1652 was de noordelijke visbank langs de Lage Gouwe gereserveerd voor de
Goudse vishandelaren, en die aan de Hoge Gouwe
voor vishandelaren van buiten de stad. De vishandelaren die van buiten de stad kwamen betaalden
een hogere accijns dan de Goudse handelaren.
Tussen beide visbanken heeft tot ongeveer 1850
een houten trappenbrug gelegen, de Vis- of Aalbrug.
In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de Visbanken buiten gebruik gesteld. In 1902
waren er plannen de banken af te breken omdat
ze ‘geen bouwkundige waarde bezaten en vanuit
oogpunt van algemeen nut volkomen doelloos
waren’. Dankzij Victor de
Stuers (1843-1916), grond
legger van de Nederlandse
monumentenzorg en lange
tijd hoofd van de afdeling
Kunsten en Wetenschappen
van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, zijn de
Visbanken echter behouden
gebleven. Tegenwoordig
wordt de Visbank aan de
Hoge Gouwe uitgebaat door
de horeca.

Hans den Hollander
Prints
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Lage Gouwe 140
Aan het begin van de Lage Gouwe, op nummer
24, bevindt zich een klein huis met één van de
smalste gevels van Gouda, slechts 2,50 meter
breed. Het voorgeveltje lijkt voorover te vallen.
Dit is bewust gedaan. De gevel is zoals dat heet
‘op vlucht’ gebouwd, de top steekt uit vóór de
rooilijn. Over het waarom hiervan zijn verschillende verklaringen. Zoals die over het verhuizen. Dat
ging vroeger- en nu soms nog steeds - met touw
en blok, vastgehaakt aan de hijsbalk in de geveltop. Het risico dat bij het hijsen de ramen van de
lager gelegen verdiepingen zouden worden beschadigd, werd minder naarmate de haak verder
boven de rooilijn uitstak. Op vlucht gebouwde gevels voldeden dan beter dan te lood staande. Een
ander praktisch voordeel was de bescherming tegen het doorslaan van regen. De dunne baksteenmuren zonder spouw zijn nu eenmaal niet waterdicht.
Op de plaats waar het pand Lage Gouwe is gebouwd bevond zich vermoedelijk een steeg. Dat
is te zien aan de ruimte onder de vloer, dat waarschijnlijk een doorgang was naar het woonhuis
ernaast. Nu zichtbaar gemaakt door een glazen
deel in de vloer.
Het pand is een Rijksmonument en is gebouwd
aan het einde van de 18e eeuw.

De begane grond is sinds tien jaar in gebruik als galerie voor 19e en 20e eeuwse
prentkunst. Het woongedeelte bevindt zich
op de 1e en 2e verdieping.
Omdat Monumentendag het thema Europa
heeft, is er in de galerie een expositie van
Europese grafiek te zien, met o.a. werk van
de Franse kunstenaar Lalanne. Hij wordt beschouwd als een van de meest belangrijke
etsers van de 19de eeuw. Als onderwerpen
koos hij zowel landschappen als stads- en
havengezichten. Bekend zijn de etsen van
Parijs, Londen en Amsterdam. Maar bijzonder is vooral dat hij op een steenworp afstand van de Lage Gouwe heeft zitten tekenen. Een voorbeeld hiervan is op de expositie aanwezig.
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Sint-Joostkapel
Lage Gouwe 134
Na de reformatie verloor de kapel haar religieuze
functie en ging in eigendom over naar de stad,
die er de voorraden turf in opsloeg. Na restauratie
nam de Lutherse gemeente in 1682 de kapel in
gebruik. Bij die restauratie werden tien gebrandschilderde glazen aangebracht, gemaakt door de
Goudse glazenier Willem Tomberg.

Deze kapel, die tevens als gasthuis gebruikt
werd, is rond 1425 gesticht door het
Sint-Joostgilde van de Goudse zakkendragers. Al in 1429 verkochten zij, waarschijnlijk
uit geldgebrek, de kapel met alle aanverwante zaken, zoals een miskelk en een kazuifel,
aan een aantal notabelen. De kopers zetten
het gebruik van de kapel voor erediensten voort. De zakkendragers
hadden, net als de andere gilden,
in ieder geval vanaf 1429 een eigen altaar in de Sint-Janskerk.
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In de loop der jaren volgden de restauraties, reparaties en verbouwingen elkaar op, zoals in
1760,1792, 1805, 1812, 1838 en 1869. Om de restauratie van 1838 te betalen, en omdat er nieuwe,
grotere ramen werden aangebracht, werden de
glazen van Willem Tomberg toen verkocht. In
1869 moest de toren, die al veel langer scheef
stond, worden afgebroken. Tenslotte werd in 1957
het gebouw bijna helemaal afgebroken en weer
opgebouwd. De kapel kreeg daarbij een blinde
nis in de voorgevel en een uitkragend spits torentje erboven, ter herinnering aan de vroegere
toren.
Na al die ingrepen is de kapel nu meer een ‘kapel
van alle tijden’ geworden dan een middeleeuwse.
Maar de fundamenten zijn – letterlijk en figuurlijk
– middeleeuws, en de algemene proporties zijn
sinds de tijd van ontstaan niet veel veranderd.

Het Poppenhuis
Achter de Vismarkt 23
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Wie dit van buiten al zo fraai gerestaureerde eenvoudige huisje binnengaat, valt van de ene verbazing in de andere. Ook het gehele interieur is in
oude stijl terug gebracht, met bijvoorbeeld een
reconstructie van de bedstede die hier ooit aanwezig was. Wat vooral de aandacht trekt in dit bijzondere interieur is de enorme verzameling aan
antieke gebruiksvoorwerpen – een museum waardig. Vooral de collectie Delfts Blauwe voorwerpen
met onder andere tulpenvazen uit de zeventiende
en achttiende eeuw is zeer de moeite waard. Tijdens Open Monumentendag 2018 zal in dit pand
ook een in historische stijl gedekte tafel te bewonderen zijn.
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Gouwekerk
Hoge Gouwe 41

Tegen de twintigste eeuw werd het gebouw te
klein. Tussen 1902 en 1904 werd de huidige kerk
gebouwd, in neogotische stijl. Deze bouwstijl ontstond in Engeland, maar vond elders in Europa
navolging. Anderzijds werd de stijl lang verguisd
als zijnde een nabootsing van de gotische stijl uit
de ‘donkere’ middeleeuwen, zonder eigen artistieke waarde, wel kitsch, geen kunst. Vooral na
de Tweede Wereldoorlog zijn veel neogotische
kerken afgebroken of gemoderniseerd. Dat maakt
de Gouwekerk met bijbehorende pastorie zeldzaam en extra het behouden waard. Pas na 1970
herleefde de waardering voor de neogotiek.

Hoe de reiziger Gouda ook nadert, hij ziet als
eerste de torenspits van de Gouwekerk. Dat
was ook de bedoeling van de Goudse architect en bouwmeester C.P.W. Dessing (18441913) toen hij in 1902 de opdracht aannam
om de Sint-Jozefkerk, zoals deze kerk toen
heette, te bouwen.
Na de reformatie van 1572 werd niet iedereen plotseling protestant. Er bleven genoeg
mensen katholiek. Zij vormden groepjes,
zochten een priester en verborgen gebedsruimten om de eucharistie te vieren. Rond
1640 werd een huis op deze plek een schuilkerk. In 1732 werd dit huis vervangen door
nieuwbouw, maar deze nieuwe schuilkerk
brandde in 1767 af, waarna herbouw plaatsvond. De tijden veranderden, de nieuwe kerk
had een echt ‘kerkelijk’ uiterlijk en stond na
1877 openlijk te kijk langs de Hoge Gouwe
na de sloop van de huizen die er voor
stonden.
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Ondertussen liep het aantal kerkgangers geleidelijk terug en eind jaren zeventig kocht de Stichting
Wereldzending van Johan Maasbach de kerk voor
een symbolische gulden (nog geen halve euro),
met de verplichting het gebouw te restaureren,
hetgeen vakkundig is gebeurd. Inmiddels zijn zij
ook genoodzaakt geweest om de kerk te verkopen. Er zijn plannen om de kerk te verbouwen tot
hotel.

Restauratie
Onderhoud
Herbestemming

Den Hoed Aannemers B.V.
Jan Blankenstraat 17
2861 BZ Bergambacht
T 0182 - 351 225

www.denhoed.nl

De ambachtelijke bouwer
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Oud Katholieke Kerk
Hoge Gouwe 107-113
van de drie wijzen geplaatst, samen met de
preekstoel en de communiebank. In die tijd was
de bekende Gouwenaar Ignatius Walvis (16531714) hier pastoor. Walvis publiceerde in 1714, net
voor zijn dood, de ‘Beschrijving der stad Gouda’,
de eerste Goudse stadsgeschiedenis en nog
steeds een standaardwerk.

Hoewel een bordje vermeldt dat hier de Oud
katholieke kerk is, wekt de gevel enige verwarring op. Er lijken immers een paar woonhuizen en een poortgebouw te staan. De kerk
zelf gaat dan ook al sinds 1630 verscholen
achter deze gevels. In dat jaar kocht pastoor
Purmerent hier drie huizen aan de Hoge Gouwe en de Raam om verborgen achter de gevels een schuilkerk voor de katholieke eredienst in te richten. In die tijd mocht men
weliswaar ‘roomsch’ geloven, maar dat mocht
niet in het openbaar worden getoond.
De geloofsgemeenschap groeide gestaag en
tot het eind van de zeventiende eeuw werden links en rechts huizen gekocht voor uitbreiding van de achtergelegen kerk. De laatste vergroting vond plaats in 1685. Daarna
werd het barokke altaar met een voorstelling
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In 1796 kregen in de Bataafse Republiek alle bestaande geloofsgemeenschappen gelijke rechten.
In 1853 werden de laatste praktische beperkingen
voor katholieken weggenomen en konden zij weer
openlijk alle facetten van hun geloof beleven. Het
katholieke geloof bloeide op, en daarmee ook de
aandacht voor de kerkgebouwen. Van 1863 tot
1868 werd het complex aan de Hoge Gouwe grondig gerestaureerd. Er kwam een nieuwe voorgevel
en ook het interieur werd ingrijpend verbouwd.
Daarna is er niets noemenswaardigs meer aan het
complex veranderd.

Gemeente
Lichtfabrieken
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Hoge Gouwe 189
Aan het eind van de middeleeuwen stond hier het
Mariaklooster, dat na de hervorming in 1572 andere functies kreeg. Gelegen aan de rand van de
stad was het tot rond 1650 een goede opvangplaats voor lepralijders. Daarna werd het een
Proveniershuis, waar ouderen tegen betaling
opgenomen konden worden.
In 1853 werd in een deel van het Proveniershuis
een gasfabriek gevestigd. De productie van gas
en dus het bedrijf breidden zich uit. Begin twintigste eeuw kon de fabriek de vraag naar gas niet
meer aan. Aan de Hoge Gouwe werd het Regentenhuis van de proveniers uit 1680 afgebroken en
verrees een electrische centrale om de stijgende
vraag op te vangen. Dat is nu het rechterdeel met
de vier lage rondboogvensters op de begane
grond en vier hoge rondboogvensters op de verdieping. De draagkracht is verhoogd met ijzer en
beton omdat hier, op de eerste verdieping, de turbinehal was, waar de stoomturbines en de generatoren stonden. Hier zijn de originele tegels en
de versiering boven de ramen uit 1910 nog steeds
te zien. De hijsbalk met zware kettingen werd ge-

bruikt om de generatoren op te tillen en
heeft een vermogen van 10.000 kilo. Deze
hijsbalk functioneert nog. Dit gedeelte is nu
in gebruik als café-restaurant. Achter de
keuken, op weg naar de toiletten, is het
vroegere trappenhuis met originele groene
tegels te zien.

Het linker gebouw met vier groepen van
drie verticale vensters is het schakelstation
uit 1937-1939. De hoge toegangspoort links
was de ingang van de hal. Erboven staan in
reliëf de letters GLF, afkorting voor de oude
naam van het energiebedrijf.
De gebouwen zijn verbonden door een
poortgebouw met dezelfde gevelgeleding
als het rechter gebouw. De gevel is bekroond met een sculptuur van twee leeuwen met het wapenschild van Gouda, afkomstig van de rond 1850 afgebroken Potterspoort. Op de hoek naar het Nonnenwater staat tenslotte een kantoorgebouw van
het energiebedrijf uit 1953.
Vanaf ongeveer 1960 werd de energieproductie hier afgebouwd. Daarna werden geleidelijk de meeste fabrieksgebouwen op
het uitgestrekte terrein afgebroken. Op de
vervuilde grond kwamen een woonwagenkamp en een parkeerplaats. De gebouwen
van de Lichtfabriek langs de Hoge Gouwe
bleven bewaard, maar verpauperden door
de lange leegstand. De laatste tien jaar is
het hele voormalige kloostergebied opnieuw ingericht.
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Hofje van Cincq
Nieuwe Haven 246
Het hofje bestond uit twaalf woningen om een
rechthoekige binnenhof. Hier waren een bleekveld, waterpomp en in een hoekje een toilet voor
gemeenschappelijk gebruik. leder huisje had een
kamer van vier bij vijf meter en een onbeschoten
zolderverdieping. Onder de trap was de bedstee
ingebouwd. Het hofje werd beheerd door een college van regenten. De bewoners woonden hier
gratis.
De kosten van bouw en onderhoud waren hoger
dan wat uit het legaat bekostigd kon worden. De
regenten moesten sinds 1748 de twee woningen
aan de voorzijde verhuren, en op de uitgaven
streng bezuinigen. Nieuwe bewoners moesten
vanaf 1757 een entreegeld van tien gulden betalen. Pas in 1861 kon die maatregel worden afgeschaft.

Het Hofje van Cincq (ook Cincqenerf) is een
hofje van barmhartigheid, gebouwd in 1700.
De stichter van dit hofje, Cornelis Cincq, advocaat bij het Hof van Holland, stierf in 1698.
Een deel van zijn vermogen liet hij na aan de
diaconie van de gereformeerde kerk van
Gouda, voor de bouw van een hofje voor
armlastige en – uiteraard –
gereformeerde mensen.

Wie door de poort de binnenplaats
op gaat, waant zich even terug in de
tijd. Respecteert u alstublieft de
privacy van de bewoners!
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Sloopplannen in de jaren zeventig van de vorige
eeuw werden verhinderd doordat particulieren de
huisjes opkochten. Zij lieten in samenwerking met
rijksmonumentenzorg de woningen restaureren,
waarbij steeds twee huisjes werden samengevoegd en voorzien van modern comfort. De regentenkamer boven de hoofdpoort was al eerder
verbouwd tot woning.

Asschuur
Vest 30
Vanaf ongeveer 1750 werd haard- of potas van
turfgestookte kachels uit de steden verhandeld
naar landbouwgebieden om daar na compostering
met ander afval als mest te worden gebruikt. Vooral de vraag uit Vlaanderen was groot. Ook als
grondstof voor bijvoorbeeld zeep of glas kon as
afgezet worden. In Nederlandse steden werden asschuren gebouwd voor de opslag van as, die door
‘pachters van de haardas’ bij de mensen werd opgehaald. De Goudse Asschuur is nu een zeldzaam
gebouw, omdat de asschuren bijna overal verdwenen zijn. Het is dan ook een rijksmonument.
Het gebouw werd tussen 1841 en 1844 gebouwd
door timmerman, architect en aannemer Anthonie
Oudijk in opdracht van het gemeentebestuur. De
hele constructie is erop gericht, de zijwaartse
druk van de hoog opgetaste as op de muren op te
vangen. Door de ligging direct aan de Turfsingel
kon de haardas makkelijk per schip over het water worden vervoerd.
In de tweede helft van de negentiende eeuw daalde de vraag naar haardas. Alternatieve kunstmeststoffen kwamen op, zoals guano, chilisalpe-
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ter en ammoniumsulfaat. Dit laatste is een
bijproduct van de lichtgasfabrieken die ook
in die tijd opgericht werden. In de glasproductie werd potas vervangen door soda, in
de zeepindustrie maakte soda de productie
van harde in plaats van zachte zeep mogelijk. In dezelfde tijd werd turf als brandstof
steeds meer vervangen door steenkolen,
waarvan de as verontreinigd was met sintels en onbruikbaar voor landbouw en industrie.
In plaats van haardas werden vanaf ongeveer 1875 andere soorten afval opgeslagen
in de Asschuur. Vanaf 1915 gebeurde dat
door de officiële gemeentelijke reinigingsdienst, die toen opgericht werd. Nadat de
reinigingsdienst het gebouw in de jaren
zestig verliet, stond het een poos leeg en
verpauperde. Het pand
zou gesloopt worden,
maar na veel discussie
en plannen maken
kreeg in 1970 jongerensociëteit So What de
Asschuur in gebruik.
Ook So What is nu eigenlijk een monument:
de sociëteit bestaat in
2018 55 jaar.
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De Roode Leeuw
Vest 65
In 1619 werd hier een houten wipkorenmolen
(waarschijnlijk, er zijn ook aanwijzingen dat de
eerste molen een standerdmolen was) gebouwd,
die in 1727 werd vervangen door een stenen stellingmolen. Deze werd gerestaureerd in 1771, een
jaartal dat op de baard vermeld staat.
Op 15 december 1894 sloeg de bliksem in de molen, het hele interieur werd daardoor vernield,
maar gelukkig overleefden de molenaar en zijn
huishoudster de ramp. De molen werd hersteld. In
1904 kreeg de molen, toen eigendom van de gebroeders Fijn, een gasmotor van 25 pk, zodat het
malen bij windstilte doorgang kon vinden. De gebroeders Fijn wilden in 1912 de gasmotor vervangen door een stoommachine, maar vervolgens
ontwikkelde zich een geschil met de gemeente
over het eigendom van een stuk grond, en in 1913
werd de firma failliet verklaard.
Uiteindelijk werd de molen gekocht door C.K.
Galama, eigenaar van de nabij gelegen molen De
Korenbloem. Bruikbare onderdelen verplaatste hij
van De Roode Leeuw naar De Korenbloem, en de
Roode Leeuw bleef stil staan. In 1926 werd de gemeente eigenaar van de molen, die volgens verkoopvoorwaarde van Galama tot 1952 niet voor
het malen van en de handel in graan gebruikt
mocht worden. In de Tweede Wereldoorlog is door
noodlijdende Gouwenaars het meeste hout uit de
molen gesloopt, zodat van in werking stellen in
1952 geen sprake kon zijn.
Vele (problematische) restauraties later is De
Roode Leeuw weer een productieve molen en
daarbij één van de oudste werkende korenmolens
van Nederland.
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Museumhaven
Vest 50
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In 1991 kreeg Gouda als vierde stad in Nederland
een museumhaven, met een prachtige collectie
monumentale bedrijfsvaartuigen. Sinds de monumentenwet van 1989 is dit soort schepen officieel
erkend als varend cultureel erfgoed. De monumentale schepen liggen in de Turfsingel en de zwaaikom van de historische Mallegatsluis. Hier herleeft
de sfeer van de Goudse haven en het leven op en
om het water van rond 1900.
Er zijn twintig vaste ligplaatsen en enkele plaatsen voor passanten met historische schepen. Er
liggen bijvoorbeeld klippers, aken, steilsteven,
schoeneraak, motorsleepboten, beurtmotor en
een luxe motor, alles zoveel mogelijk in authentieke staat teruggebracht. Op diverse borden
langs de kade zijn toelichtingen te lezen. De schepen zelf zijn slechts bij uitzondering te bezoeken,
omdat ze bewoond zijn.
Bij de haven hoort het Werfhuys op de Vest. Hier
kunnen schippers restauraties uitvoeren aan hun
schip, op de oorspronkelijke manier en met authentieke materialen. Er wordt ook een verzameling antieke werktuigen en gereedschappen aangelegd. Voor werkzaamheden aan de buitenkant

van de schepen beschikt de museumhaven
over een dekschuit, ‘De Kukel’, die nog is
gebouwd op de scheepswerf van Van Vlaardingen aan de overkant van de IJssel.
Als onderkomen voor de schippers die
moesten wachten op het schutten van hun
schip in de Mallegatsluis, werd in 1912
naast de sluis het Schipperswachtlokaal gebouwd. Dit gemeentemonument heeft de
plattegrond van een Grieks kruis en kenmerken van vakwerkbouw en van de chaletstijl.
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GOUDasfalt
Gouderakse Dijk 32
In de jaren dertig van de vorige eeuw rukte het
autoverkeer op. Er ontstond behoefte aan meer
verharde wegen. Voor de afdichtlaag werd onder
andere Carpave gebruikt (Cold Asphalt Road Pavement), een Engelse vinding die in licentie in Nederland werd gemaakt. Koudasfalt in Gouda produceerde Carpave dat werd gemaakt door het verwarmen van zand en steenslag. Deze werden vervolgens gedroogd, op temperatuur gebracht en
gemengd met bitumen en vulstof. In 1935 produceerde de Goudse installatie 4000 ton per jaar.
Koudasfalt had een ongunstige reputatie vanwege de herrie en stankoverlast.

Staande op de Nieuwe Veerstal kijkt u uit
over de Hollandsche IJssel. Aan de overzijde herinneren de stalen en betonnen
staketsels aan een verdwenen industrie.
In 1930 werd daar de NV Koudasfalt opgericht. Het terrein werd gehuurd van de
Stearine Kaarsenfabriek.

In 2013 werd de productie onverwacht gestopt.
Het terrein werd eind 2014 aangeboden aan de
gemeente Gouda. Een groep betrokken Gouwenaars kwam direct in actie. Volgens de stichting
GOUDasfalt, het burgerinitiatief dat verantwoordelijk is voor de exploitatie en ontwikkeling van
het terrein, vult deze plek de binnenstad aan. Hier
is alle ruimte om te experimenteren met nieuwe
vormen van samenwerking, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Daarbij
is het wenselijk, om de aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden te documenteren en zoveel mogelijk te bewaren. De
grote kraan, de zogenaamde ‘Lange
Arm’, is een uniek exemplaar, beeldbepalend voor de bedrijvigheid en het gebied en verdient daarom de monumentenstatus.
Op Open Monumentendag vaart het
pontje GEIN regelmatig heen en weer.
Overtocht: 1 euro per persoon (kinderen
tot 12 jaar gratis), fiets kan gratis mee.
Opstappen vanaf de Nieuwe Veerstal.
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Stolwijkerschutsluis
Bij Gouderakse Dijk 14
Deze sluis (rijksmonument sinds 1990) dateert uit
1800 en werd aangelegd ten behoeve van de vervening in de Krimpenerwaard. Het veen in dit gebied bleek van slechte kwaliteit, het verveningsproject mislukte en stopte in 1832, waarna de sluis
werd afgedamd. Van 1888 tot 1988 heeft de herstelde sluis gediend als schutsluis. Particulier initiatief heeft de sluis daarna behoed voor afbraak.
Na restauratie van 2010 tot 2012 vormt de sluis
weer de verbinding tussen de Goudse wateren en
de Krimpenerwaard.
Bijzonder is, dat de sluis één van de verst landinwaarts gelegen zeewaterkerende sluizen van Nederland is. Bovendien keert deze sluis in één keer
een waakhoogte van zes meter. In de tijd van de
bouw van de sluis was dat een technisch waagstuk. Een schuthoogte van zo’n drie meter was
toen gebruikelijk. Moest een groter hoogteverschil overbrugd worden, dan maakte men twee
schutkolken achter elkaar. Bij deze sluis ontbrak
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daarvoor de ruimte en is een technische
hoogstandje volbracht dat de sluis uniek
maakt.
De Stolwijkerschutsluis is van grote cultuurhistorische waarde en illustratief met name
voor de verveningsgeschiedenis en voor de
ontwikkeling van de waterbouwkunde. Op
de schutkolkwanden zijn grotendeels de
witgeschilderde oude ijzeren bedieningsmechanismen aanwezig. De vormgeving
van het geheel is nog steeds exemplarisch
voor de tijd waarin de sluis ontstaan is.
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Oude
Begraafplaats
Prins Hendrikstraat 1-3

In 1832 werd deze begraafplaats – dan nog
buiten de bebouwde kom van Gouda –
aangelegd. Het optreden van cholera-epidemieën en het groeiend bewustzijn van het
belang van openbare hygiëne maakten
begraven in de bebouwde kom onwenselijk.
Sinds 1829 was dat ook bij wet verboden.
Nog vóór de begraafplaats klaar was, werden
hier al de eerste stoffelijke overschotten begraven –van slachtoffers van de cholera-epidemie van dat jaar.
De aula, met nog de originele indeling en
decoraties, is een rijksmonument, evenals
het smeedijzeren toegangshek met symbolische ornamenten. De begraafplaats zelf is
een gemeentemonument.
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Op het terrein staat een houten, blauw geschilderd baarhuisje uit 1873. De blauwe kleur zou insecten op afstand houden. Het huisje diende om
overledenen aan besmettelijke ziekten tijdelijk te
bewaren. Later werden hier ook voor een vastgestelde tijd overledenen bewaard van wie de daadwerkelijke dood betwijfeld werd, om het begraven
van schijndoden te voorkomen. In het huisje worden alle originele voorwerpen bewaard, die vroeger bij het opbaren en begraven gebruikt werden.
Op de begraafplaats zijn ongeveer 2000 graven.
In 43 daarvan liggen slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. Op de grafstenen zijn veel bekende
Goudse familienamen te lezen, zoals Van der
Want, Kamphuizen, Endenburg en Grendel, namen
die men bij veel monumenten en straten in de
stad weer tegenkomt.
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt
de begraafplaats niet meer gebruikt voor
begrafenissen.
De Oude Begraafplaats sluit om 16.00 uur.

Garenspinnerij
Turfsingel 31 en 34
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De Goudse garen- en touwindustrie is altijd een
echte ‘trafiek’ geweest: hennep en vlas werden
over water aangevoerd, in Gouda verwerkt en als
grof of fijn garen en touw over heel Europa verzonden. Deze verwevenheid met de internationale
handel bracht winstmogelijkheden met zich mee,
maar maakte de industrie ook kwetsbaar. Door de
eeuwen heen heeft Gouda met beide kanten te maken gehad.
Garen en touwproductie gebeurde tot in de negentiende eeuw met de hand. Alleen het beuken
van de grondstof hennep gebeurde in Gouda met
waterkracht, in de kleine volmolen aan de Veerstal en de grote volmolen aan de Punt. De garen-en touw-industrie kende zeer veel kinderarbeid.
In de negentiende eeuw kwam de industriële revolutie in Nederland op gang. Deze was begonnen
in Engeland, waarna België volgde, Frankrijk,
Pruisen, en tenslotte de rest van Europa. Handmatige productie werd vervangen door machinale
productie. In Gouda kreeg men steeds meer concurrentie van buitenlandse machinale garenfabrieken, reden waarom in 1861 een door stoom

aangedreven garenspinnerij werd opgericht
aan de Turfsingel. De fabriek groeide uit tot
een groot complex.
De garenproductie is in 1981 verplaatst naar
Waddinxveen. In de jaren zeventig werd de
gemeente Gouda eigenaar van het complex,
dat toen onder meer een wasserij met magazijnen, kantoor en expeditieruimte, kaarderij, spinnerij, ketel- en turbinehuis, loodsen, preparatiezalen, en een houtzagerij
bevatte, grotendeels uit de periode 19001916. De gemeente wilde alles slopen ten
behoeve van woningbouw. Na hevige protesten uit de wijk zijn deze twee panden directeurswoning met kantoor en wasserij
met magazijnen – met monumentale gevels
langs de Turfsingel bewaard gebleven, maar
de rest is alsnog gesloopt. Sinds 1985 vinden in deze twee gebouwen, na renovatie,
sociaal-culturele activiteiten plaats.
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Gouds
Logegebouw
Nicolaas Beetsstraat 2
metselarij bevat dientengevolge nog steeds nogal
wat elementen van Franse herkomst. Maar ook de
Engelse invloed is aanzienlijk.

Vrijmetselarij kent haar oorsprong in de
Engelse en Schotse bouwcorporaties van de
late middeleeuwen, waarin de diverse
ambachten, nodig bij de bouw van o.a.
kathedralen, in opeenvolgende graden van
ervaring en complexiteit (leerling, gezel en
meester) werden geleerd en uitgevoerd.
In de loop der tijden ontstonden uit die
bouwcorporaties steeds meer gezelschappen (loges) waarin het accent kwam te liggen op geestelijke activiteiten. Als beginpunt van de tegenwoordige organisatievorm
wordt algemeen beschouwd het besluit tot
samenwerking van een aantal Londense loges in 1717. De eerste loge in Nederland
werd in 1734 in Den Haag opgericht door de
Franse kok van de Engelse ambassadeur, samen met een aantal andere Fransen die toen
in Den Haag werkten. De Nederlandse vrij-
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De huidige vrijmetselarij biedt zoekende mensen
in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen
leidt tot zelfontplooiing en broederschap en daardoor tot een betere samenleving. De vrijmetselarij
heeft zich wijd verspreid, niet alleen over Europa,
maar over de hele wereld. Internationaal zijn er
over en weer veel contacten. De Goudse Vrijmetselaarsloge ‘De Waare Broedertrouw’ heeft regelmatig uitwisselingen met de loge ‘Prinz von
Preussen zu den drei Schwertern’ uit Solingen.
‘De Waare Broedertrouw’ is opgericht in 1801 en
daarmee de oudste nog bestaande vereniging in
Gouda. Tussen 1854 en 1994 was de loge gevestigd in Hoge Gouwe 77. Behalve die loge voor
mannen zijn in het gebouw aan de Nicolaas
Beetsstraat tegenwoordig ook de jongere gemengde vrijmetselarij (‘Pythagoras’, 1915) en de
vrijmetselarij voor vrouwen (‘De Waterspiegel’,
2015) gevestigd.

Mallemolen en
Zuiggasgemaal

53

Eerste Moordrechtse Tiendeweg 3 en 1
Rond 1500 moet hier al een watermolen gestaan
hebben voor de bemaling van de polder. De huidige Mallemolen is dan de derde poldermolen op
deze plaats. Het is ook een van de grootste poldermolens van Nederland. Hij werd gebouwd in
1804 en heeft gewerkt tot 1904. Toen werd de bemaling overgenomen door het ernaast gebouwde
zuiggasgemaal. De Mallemolen werd vervolgens
onttakeld en tot woonhuis verbouwd, eerst voor de
machinist van het gemaal, later voor algemene bewoning.
In 2009-2010 volgde restauratie van de molen,
die sindsdien weer voor (nood)bemaling wordt
gebruikt voor een gebied dat grofweg overeenkomt met de wijk Korte Akkeren. Het gebouw van
het zuiggasgemaal heeft nu een horeca-bestemming. Het uiterlijk is nog grotendeels in oorspronkelijke staat en heeft de stijlkenmerken van neorenaissance.

De Mallemolen is een rijksmonument, zeldzaam als één van de weinige nog bestaande
poldermolens in dit deel van Zuid-Holland.
Het zuiggasgemaal is een gemeentelijk monument. Bij elkaar hebben de gebouwen
een ensemble-waarde, ook door de omliggende terreinen met waterlopen en wegenstructuur.
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Woonhuis van
Erasmus’ voogd
Pieter Winckel
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Blauwstraat 16-19 (niet open)
Dit van oorsprong middeleeuws huis werd in 1504
gekocht door Pieter Winckel. Hij was de leraar,
oom en voogd van Erasmus, en onderpastoor van
de Sint-Janskerk. Dit monument is niet open.

Sporen van Europa in Gouda
Dat Gouda en Europa altijd met elkaar verweven zijn geweest, is goed te zien in onze stad.
Wie goed kijkt, komt namelijk overal Europese sporen tegen. Voor Open Monumentendag 2018 –
In Europa, lichten we een aantal van deze sporen uit. Kijkt u mee?





































De stenen voor veel Goudse monumenten
komen niet uit Nederland. Stenen voor het
Stadhuis komen uit Duitsland en België, het
hout komt uit Noord- en Oost Europa. Marmer
voor de Sint Janskerk werd in Italië gehaald.
Stadhuis			
nr 1
Sint-Janskerk 		
nr 3

Goudse producten werden verscheept via de
haven van Gouda, die lag aan de ooit de drukste scheepvaartroute van Europa. Waterwerken
in de Gouwe en het varend erfgoed in Turfsingel
bij de Mallegatsluis getuigen daar nog van.
Sluizencomplex		
nr 20
Museumhaven		
nr 46

Goudse ondernemingen exporteerden naar heel
Europa. Goede voorbeelden zijn: Bier, tabaks
artikelen, kleipijpen, kaas, garen en touw
Van Vreumingen		
nr 2
Garenspinnerij		
nr 50

Grote Gouwenaars speelden een invloedrijke rol
op Europees niveau, zoals denker en filosoof
Erasmus en politicus Cornelis de Lange van
Wijngaarden
Arti Legi			
nr 30
Burgemeestershuis		
nr 22

Europese grootheden van weleer, zoals Philips
II, Margareta van Parma, Mary Tudor zien we
terug in de beroemde Goudse Glazen.
St. Janskerk		
nr 1
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